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ـة ـي افتتاح

�ام عىل س�يدنا حمم�د وعىل آله  �اة والسَّ احلم�د هلل رب العامل�ن، والصَّ
وصحبه وَمْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبعـــد:

في�ر » دائرة الش��ؤون اإلس��امية والعم��ل الخيري بدب��ي - إدارة 
م إصداَرها اجلديد » توضيح قطر الندى « جلمهور القراء من  البحوث « أن تقدِّ

السادة الباحثن واملثقفن واملتطلعن إىل املعرف�ة.

اء والدارسـن كتابًا معتمدًا من  ب إىل القرَّ وهــو كتاب تعليميٌّ مهـمٌّ يقرِّ
كتب النحو املشـهورة، وهو »شـرح قطر الندى وبل الصدى« لإلمام النحوي 
الحجة ابن هشام األنصاري )ت: 761 هـ(، هذا الكتاب الذي اعتمده العلماء 
في المناهج الدراسـية في المشرق والمغرب، وخدموه خدمات جلى، أربت 

على )130( كتابًا، مما يعكس أهميته وقبوله لديهم.

وتوضيح قطر الندى خدمة من نوع جديد، تناسب هذا العصر، من عالم 
س علـوم اللغة العربية أكثر مـن نصف قرن، وجاء كتابه جسـرًا بين  خبيـر درَّ

الكتب القديمة والحديثة.

لذلـك نرجو أن يعـم االنتفاع به، وأن يكون وسـيلة إلتقـان قواعد اللغة 
العربية وضبطها بأيسر السبل.

ويأتي إصدار هذا الكتاب انسـجامًا من الدائـرة مع قرار مجلس الوزراء 

افتتاحيــــــــــــة
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رقم )2/21( بتاريخ 2008/3/9م القاضي بإلزام جميع الوزارات والهيئات 
والمؤسسـات االتحاديـة في جميع إمـارات الدولة باعتماد اللغـة العربية لغًة 

رسمية في جميع أعمالها ومكاتباتها ومخاطباتها .

وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نق�دم عظيم الشكر والدعاء ألرسة آل مكتوم 
حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله، وتؤازر قضايا اإلسام والعروبة بكل 
متيز وإقدام، ويف مقدمتها صاحب السـمو الشـيخ حممد بن راشد بن سعيد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس جملس الوزراء، حاكم ديب الذي يش�يد 

جمتمع املعرفة، ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه وُطابه.

راجن من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل، وأن يرزقنا التوفيق والسداد، 
وأن يوفق إىل مزيد من العط�اء عىل درب التميز املنش�ود.

  وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملن، وَصىلَّ اهلل عىل النَّبيِّ األميِّ اخلاتم 
��د وعىل آله وصحبه أمجعن. سيدنا حممَّ

الدكتور سيف بن راشد اجلابري

مدير إدارة البحوث 
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مقدمة الطبعة الثانية

) احلم�د هلل ال�ذي أج�از أهَل العل�م يف طريق اكتس�ابه، وزّينه�م بالوقار 
واحلل�م فرصف�وا نفي�َس العمر نحو اس�تنباط مع�اين كتابه، فاس�تغرقوا النهار 
والليل، واس�تنهضوا الّرْجل واخليل، لكش�ف القناع عن آيات الكتاب، ورفع 
احلجاب عن رموز اخلطاب، فأضحى رشيُف بياهنم كش�افًا ملعضات حقائق 
التنزي�ل، ولطيُف تبياهنم مفتاح�ًا ملقفات كنوز التأويل، فاس�تنبطوا وأفادوا، 
وصنفوا وأجادوا، فحصل بإش�ارات تقريراهتم ش�فاء أس�قام اجلهل الوخيم، 
وبلطائف تعبرياهتم إرش�اد العقل الّس�ليم، واس�تقر بتقريره�م متهيد القواعد 
لٌّ منهم رساٌج  يف األص�ول الديني�ة، وتس�ديد املباحث املرشقي�ة واملغربية، ف�كُ
وهاج، ُيس�تضاء به يف ظلمة ليِل اجلهل الّداج، حتى صارت سلسلتهم العلية، 
وسدهتم السنية، سندًا قويًا، ورصاطًا سويًا، موصًا إىل ما هو املطلوب األعىل، 
واملقصود األس�نى، فمن استمس�ك هبا فقد استمس�ك بعروة وثقى، ومن َبُعَد 

عنها فقد هوى وغوى، وأدركه الردى.

والّص�اُة والّس�اُم ع�ىل َم�ْن كّمل�ه الّس�ام، وأكم�ل له دين اإلس�ام، 
�ل)��، وعىل آله الطاهرين  ِل، لُِكلِّ طالٍب له وُمؤمِّ س�يِّدنا حمّمد الكام�لِ الُمَكمِّ
لين، املس�تعدين ألخذ العلوم واألرسار،  امُلطّهرين، وأصحابه الكاملن الُمَكمَّ

واملستوفزين لتلقي املعارف واألنوار�)��.

له َبَلَغُه باتباع سنة النبّي ملسو هيلع هللا ىلص . )�� ُكلُّ َمْن طلب الكامل وأمَّ
)�� هذه ديباجة إجازة العامة السيد داود بن سلامن التكريتي لشيخنا املؤلِّف.

مقدمة الطبعة الثانية
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م هل�ذه الطبعة الثانية م�ن هذا الكت�اب املبارك   وبعــــد: في�رين أن أق�دِّ

» توضيـح قطر الندى « لش�يخنا العام�ة اجلليل الصالح النبي�ل زاهد العراق 

األس�تاذ الش�يخ عبد الكريم بن مح�ادي الدب�ان التكريتي البغ�دادي رمحه اهلل 

وريض عنه وجزاه خريًا ورفع مقامه عنده.

وق�د وصفُت هذا الكتاب بالمب�ارك لما رأيت من اإلقب�ال عليه وطلبه، 

ودراسته وتدريسه في أماكن شتى، ونفاد نسخه في مدة يسيرة.

ر تدريس�ه في المدارس الدينية في جن�وب إيران وغيرها، وُقرئ  فقد ُقرِّ

في حلقاٍت علمية، وُرجع إليه في تدريس أصله.

ولقي�ُت في الرباط األس�تاذ الدكتور عبد اله�ادي هنركامب فأخبرني أّنه 

ر من�ه )�50 نس�خة، ووزعها عل�ى الطلبة في تدريس�ه الكت�اب لهم في  ص�وَّ

جامعة جورجيا بأمريكا.

وكلُّ هذا ُيبين عن إخاص الش�يخ المؤلف، وصفاء نيته وحسن طويته، 

وُيظهر توفيق الله عّزوجل له في تأليفه وصناعته وصياغته.

وما زلُت أذكر أّن ش�خصًا قال لش�يخنا: لقد انتفع الّناس بكتبك وأقبلوا 

عليها وتداولوها )��، فقال الش�يخ كلمة دالة معبِّرة: وهل أنتفع بها أنا ؟ يريد: 

ه�ل ينتفع بأجرها وثوابها، فرحمه الله م�ا كان أكثر تيقظه وأبلغ نظره في نيته 

وعمله، وما أشد إقباله على ربِّه !

)�� تداولوها تصويرًا، إذ مل يطبع منها يشء يف حياته.
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وهو يذكرنا بما جاء عن العلماء المخلصين، ومنهم اإلمام شرف الدين 

المناوي، قال الشريف السمهودي:

»كان ش�يخنا ش�يخ اإلس�ام فقيه العصر الش�رف المناوي إذا خرج إلى 

دهلي�زه ذاهبًا للدرس يقف حتى يخلص النية ويس�تحضرها خوفًا من الرياء، 

ثم يخرج، وكان كثيرًا ما ينشد : 

لئـن كان هذا الدمُع جيـري صبابًة

عـى غـر ليـى َفْهـَو دمـٌع مضّيُع

ثم يبكي بكاءًا شديدًا «)��.

أكتُب هذه الكلمات في السنة العشرين من رحيله، وما أزال أذكر جهده 

الكبير في خدمة العلم، وتدريس الطلبة الراغبين في الدراس�ة، ونصحه لهم، 

وش�فقته عليه�م، وتحققه بآداب الش�يخ التي ذكرها العلم�اء ومنهم ابن خير 

اإلش�بيلي، إذ يق�ول: » ومنها: تحري�ض الطالب، وترغيبه ف�ي العلم، وإالنة 

الجان�ب له، وت�رك البخل علي�ه بالفوائد، وأن يكون على اإلف�ادة أرغب من 

الطالب في االس�تفادة «)��، ومعرفته - رحمه اهلل - بما » أوجبه اهلل تعالى من 

حقوق طلبة العلم على الكافة، وألزمهم إّياه من التحنن عليهم والرأفة « )��.

)�� فيض القدير رشح اجلامع الصغري )�/���6.

)�� فهرسة ما رواه ابن خري عن شيوخه، ص �0 .
)�� املصدر السابق، ص 7 .

مقدمة الطبعة الثانية
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 وكان ق�د أذن ل�ي بطباع�ة ه�ذا الكتاب ف�ي حياته، وكتب ل�ي بخطه أنه 

ال يريد ربحًا من طبع الكتاب، ونشره، على أن يخصم ذلك من سعر الكتاب، 

تيسيرًا على طلبة العلم الذين أكثرهم فقراء.

ر اهلل تعاىل أن تقوم » دائرة الشؤون اإلسامية والعمل اخلريي بديب «  وقدَّ

بطبع�ه وتوزيع�ه جمانًا، واحلمد هلل الذي بنعمته تت�م الصاحلات، وصىل اهلل عىل 

سيِّدنا حممد وعىل آله وصحبه وسّلم.

عبد احلكيم األنيس

ديب: يوم االثنن 1�33/6/16 هـ

املوافق: 7/�/2012  م
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مقدمة املعتين

 احلم�د هلل رب العاملن، وأفضل صلواته وأتم تس�ليامته عىل س�يدنا حممد 
رسول اهلل، أفصح َمْن نطق بالضاد من املتكلمن، وعىل آله وأصحابه والتابعن، 

ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

 أمـا بعـد: فه�ذا كت�اب » توضي�ح قط�ر الن�دى « للعام�ة األس�تاذ الش�يخ 
عب�د الكري�م الدب�ان التكريتي، وهو كت�اٌب تعليميٌّ مه�ٌم أودَع في�ه - رمحه اهلل - 
 خربت�ه الطويل�ة العميق�ة يف تدري�س اللغ�ة العربي�ة، وقص�د من�ه تقري�ب أصل�ه 
» رشح قطر الندى وبل الصدى « لإلمام ابن هشام األنصاري، ومزج املتن بالرشح، 
وأع�اد الصياغ�ة بالطريقة التي توخاه�ا نافعة، ورشح عمل�ه ودوافعه ومنهجه يف 

مقدمته كام سرتى قريبًا، وهو يعد جرًا بن كتب النحو القديمة واحلديثة.

وقطر الندى كتاب أو مقدمة - كام دعاها املؤلف - نافعة، ُرِزَقت اإلقبال 
عليها، وحصل االنتفاع هبا، يف زمن مؤلفها، يدل عىل هذا قوله يف أول رشحه 
هل�ا: »وبع�د: فه�ذه نك�ت حررهتا ع�ىل مقدمتي املس�امة ب�� » قطر الن�دى وبل 
الصدى« رافعة حلجاهبا، كاش�فة لنقاهبا، مكملة لشواهدها، متممة لفوائدها، 
كافية ملن اقترص عليها، وافية ببغية َمْن جنح ِمْن طاب علم العربية إليها. واهلل 

املسؤول أن ينفع هبا كام نفع بأصلها «)��.

وقد اش�تهرت هذه املقدمة والنكت عليها » رشحها «، وس�ارا يف الباد، 

)��  رشح قطر الندى ص �0 .

مقدمة املعتني
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وبلغت رشوحها )��7 رشحًا، منها رشح املصنِّف، وُكتب عىل رشح املصنف 
وع�ىل هذه الكت�ب )��5 كتابًا، وُكتب عىل رشح الفاكه�ي عليها )��� كتابًا، 
وُنظم�ت )��� نظاًم، ورُشح نظ�م منها كذلك، وهناك َمْن نظم املتن والرشح، 
وُألِّ�ف عىل ش�واهد رشحه�ا )��4 كتاب�ًا، ومُجع بينه�ا وبن كتاب ابن هش�ام 
اآلخر »ش�ذور الذهب«، وترمج�ت إىل اللغة الفرنس�ية، وبذلك تكون الكتب 
املؤلفة عنها وحوهلا وبسببها )���� كتابًا، والرقم قابل للزيادة، وهذه الكتب 

اشرتك يف تأليفها علامء من املرشق واملغرب.

ويف العرص األخري برزت حاجٌة إىل خدمة أخرى هي تقريب هذا الكتاب 
»رشح القط�ر« إىل املتعلم�ن، فرأين�ا » النح�و احلديث أو خاص�ة القطر« )�� 
ألمح�د كام�ل اخلرضي، وأّلف ش�يخنا العامة الدبان ه�ذا الكتاب، وظهرْت 
كت�ب أخرى س�رتاها قريب�ًا، واتفقت كلم�ة مؤلِّفي هذه الكت�ب عىل رضورة 
هتذي�ب الكتاب من وجوه متعددة، وكان لكل منهم نظرته وأس�لوبه ومنهجه 

مما حيتاج إبراُزه إىل بحث خاص.

واملؤلِّ�ف الدبان كان عام�ة لغويًا نحويًا رصفيًا أديبًا ش�اعرًا، إىل جانب 
ب القواعد واملسائل إىل  إمامته يف العلوم الرشعية، وكان يف كتبه وتدريس�ه يقرِّ
ن، ومن كتبه »توضيح  القارئ والطالب تقريبًا رائعًا بام حباه اهلل من ملكة ومتكُّ
التلخيص يف الباغة العربية«، و »رسالة يف الرصف« و»حوايش البهجة املرضية 
للسيوطي«، وقد قام بدراسة وتدريس هذا الكتاب عىل الطريقة القديمة، وقام 

بتدري�س اللغة العربية ع�ىل الطريقة احلديثة يف املدارس املتوس�طة واإلعدادية 

)��  طبع بمرص سنة ��56 ه� .
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م�دة تزي�د عىل ثلث ق�رن، وكان يصن�ع لطابه جداول ورس�ومات ترع إىل 

أذهاهنم فهم ما يقرؤون ويدرسون.

ولتعمي�م النف�ع هبذا الكتاب رأيت القيام بخدمت�ه والعناية به ونرشه إذ مل 

ينرش من قبل.

وكان عميل فيه يتلخص باآليت:

�- عّرفُت باملؤلف تعريفًا خمترصًا، وكذلك بمؤلف األصل ابن هشام.

�- قّدمُت للكتاب ب�: اجلهود العلمية املبذولة يف خدمة » قطر الندى «.

�- ث�م ب��: صفحة من دراس�ة الكت�اب عىل َمرِّ الس�نن، ألظه�ر أمهيته، 

وكيف كان لبنة علمية مهمة يف التكوين العلمي للعلامء والدارسن.

4- أضفُت بعض املعلومات الازمة وجعلتها بن معكوفن.

5- عّلقُت بعض التعليقات وميزهتا بحرف » ع « يف آخرها. و ب� » قلت « 

يف أوهلا، إن كانت تعليقًا عىل تعليق املؤلف.

 6- ع�زوُت اآلي�ات إىل مواضعه�ا م�ن الس�ور، وجعل�ُت ه�ذا يف مت�ن 

الكتاب، كام ذكرُت أرقام األحاديث.

7- ربطُت الش�واهد بأحد كتب خترجيها وإعراهبا، وهو » معامل االهتدا « 

مقدمة املعتني
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ومل يذك�ر املؤّلف س�وى )��5 بيتًا، أربعة منها ليس�ت من رشح القطر، وهي: 

ثاثة من رشح ابن عقيل عىل األلفية، وبيت من أوضح املسالك.

وأصل هذا الكتاب »رشح القطر « كنت قد قرأته عىل شيخنا املؤلف سنة 

�404 ه�� يف بغداد، وهو قد قرأه عىل ش�يخه العامة الس�يد داود بن س�لامن 

التكريت�ي أوائل س�نة ��48 ه� يف تكريت، ويل فيه أس�انيد متعددة إىل مؤلفه 

أذكر منها سندين:

السند األول: من طريق شيخنا:

َبان  التكريتي البغدادي )���8 ه�-  �� الشيخ عبد الكريم بن مّحادي الدَّ

���4 ه��، عن:

�� الشيخ السيد داود بن سلامن التكريتي )���7 ه� - ��60 ه��، عن:

�� العام�ة عب�د الّس�ام ب�ن س�عيد الش�ّواف البغ�دادي )���4 ه�- 

���8 ه��، عن: 

�4 العام�ة املف�ر  أيب الثناء حممود ش�هاب الدين بن عب�د اهلل اآللويس 

البغدادي )���7 ه� - ��70 ه��، عن: 

�5 حمدث العراق العامة املس�ند أيب املعايل عيل بن  حممد س�عيد العبايس 

البغدادي املعروف بالسويدي )��70 ه� - ���7 ه��، عن: 
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�6 أبيه حممد سعيد بن عبد اهلل  السويدي، عن: 

�7 العامة الفقيه املفتي املصنف الش�يخ عبد الغني بن إسامعيل النابليس 

الدمشقي احلنفي )�050 ه� - ���4 ه��، عن: 

�8 مس�ند الدني�ا نج�م الدين حممد بن ب�در الدين حممد الغ�زي العامري 

الدمشقي الشافعي )977 ه� - ��06 ه��، عن: 

�9 أبيه مسند الشام )904 ه� - 984 ه��، عن: 

��0 اإلمام العامة احلافظ املفر جال الدين أيب الفضل عبد الرمحن بن 

أيب بكر السيوطي املرصي الشافعي )849 ه� - ��9 ه��، عن: 

��� اإلم�ام العامة القايض علم الدين أيب البقاء صالح بن الراج عمر 

الكناين الُبلقيني القاهري الشافعي )�79 ه� - 868 ه��، عن:

��� اإلم�ام العام�ة أيب زيد عبد الرمحن بن عمر احلموي األصل الِقبايب 

ثم املقديس احلنبيل )749 ه� - 8�8 ه��، عن: 

��� مؤل�ف » قط�ر الندى « الش�يخ اإلمام العامل العام�ة النحوي حجة 

الع�رب مجال الدين أيب حممد عبد اهلل بن يوس�ف بن هش�ام األنصاري احلنبيل 

املرصي )708 ه� - �76 ه��.

نيا الشيخ حممد ياسن  والسـند الثاين: من طريق ش�يخنا العامة ُمْسند الدُّ

مقدمة املعتني
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الف�اداين املكي بإجازت�ه يل يف مكة املكرمة، عن الش�يخ حممد عيل املالكي، عن 

أخيه الشيخ حممد عابد املالكي، عن السيد أمحد بن زيني دحان، عن عثامن بن 

 حسن الدمياطي، عن حممد بن حممد األمري الكبري، عن حممد بن سامل احلفني، عن 

أيب حامد حم�مد  بن حممد البديري، عن أيب األرسار حسن العجيمي املكي، عن 

شهاب الدين أمحد بن حممد اخلفاجي، عن حممد بن عبد الرمحن العلقمي، عن 

 احلافظ جال  الدين السيوطي، عن علم الدين صالح بن عمر البلقيني، عن أيب  زيد 

عبد الرمحن بن القبايب، عن املؤلف، به وبسائر تصانيفه)��.

رمحه اهلل ورحم علامء املسلمن أمجعن، واحلمد هلل رب العاملن.

عبد احلكيم األنيس
ديب: يوم اخلميس 1�28/12/18 هـ )��

املوافق: 2007/12/27 م

)��  انظ�ر: إحت�اف املس�تفيد بغرر األس�انيد للفاداين ص �7 ، وزاد املس�ري يف الفهرس�ت 
الصغ�ري للس�يوطي ص ��5 . وانظ�ر س�ندًا ينتهي باب�ن حجر العس�قاين عن ابن 
املؤلف، عن أبيه، يف القول اجلميل للفاداين ص 56، وس�د األرب من علوم اإلسناد 

واألدب لألمري الكبري ص �54، وزاد املسري ص ��6 .
)��  هذا يف املرشق، ويف املغرب يوافق يوم اخلميس �6/��/�4�8 ه� .
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التعريف بالمؤلف

ه�و العام��ة املفّر الفق�يه األص��ويل املت�كلم النح��وي الباغي األديب 

َب�ان   الش�اعر العاب�د الزاه��د األس��تاذ الش�يخ عبد الكريم بن ح����امدي الدَّ
 - بتخفي�ف الب�اء )�� - التكريت�ي ث�م البغ�دادي ، م�ن ذري�ة اإلم�ام الش�يخ 

عبد القادر الكياين )ت : �56 ه�� .

ول�د يف مدين�ة تكريت س�نة )���8ه�� �9�0م�، وتعّلم ق�راءة القرآن 

عند » فرجي�ة بنت الس��يد إبراه�يم «، والتحق باملدرس�ة االبتدائية التي فتحها 

اإلنكليز للسنة الدراس�ية �9�7 - �9�8م، وبعد االبتدائية اشتغل بالتجارة 

م�ع وال�ده. ث�م درس العل�وم الرشعي�ة والعربي�ة والعقلي�ة يف تكري�ت،  ويف 

س�امراء، عىل العلامء األجاء املشاهري : الشيخ السيد داود بن سلامن التكريتي 

)ت : ��60 ه�� ، والعامة الش�يخ عبد الوهاب البدري )ت : ���7 ه��، 

والعام�ة الش�يخ أمح�د ال�راوي الرفاع�ي )ت : ��85 ه��� . وحص�ل ع�ىل 

اإلج�ازة العامة من الش�يخ البدري س�نة )���5ه�� ، ومن الش�يخ التكريتي 

سنة )��54 ه��.

ومن شعره الذي يصور إقباله عىل العلم والتحصيل واملطالعة أيام الطلب 

ه السادس، واسمه السيد عبد اهلل احليايل، لقبوه ب� » الدبان « ألنَّه  )��  و » دبان « لقب جدِّ
كان يمتل�ك خنجرًا نفيس�ًا مصنوعًا من الدبان، وهو اس�م لصن�ٍف جيد من أصناف 
احلديد، تصنع منه السيوف واخلناجر وغريها، وما تزال هذه الكلمة معروفة يف شامل 

وشامل رشقي العراق  .

التعريف باملؤلف
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ق��وله :

ٌم وكـم ليـلــٍة أحييـُت والنـاُس ُنوَّ

القـوُم خلَّفـوا لنـا  مـا  فيهـا  أنـادُم 

فيسـحرين هـذا الكتـاُب بـا حوى

املصنـُف ذاك  بالطيـِف  ويغمـرين 

ثم عمل مدرس�ًا يف مدارس التََّفيُّض األهلية من س�نة )��58ه�   �9�8م� 

حتى إحالته عىل التقاعد سنة )���9ه�   ��97م�، ودّرس يف بيته بعد تقاعده 

العلوم الرشعية والعربية للراغبن حسبة لوجه اهلل تعاىل حتى وفاته .

ت�ويف - رمحه اهلل - يف بغ�داد يوم اجلمع�ة )�6/��/���4 ه�� املوافق 

)�99�/5/7 م� ، ودفن يف مقربة الشيخ عبد القادر .

قال عنه العامة الشيخ عبد الكريم املدرس رئيس رابطة العلامء يف العراق 

)ت: �4�6ه���: » أش�هد باهلل ما ت�رك بعده مثله يف باب�ه «، وقال: » ال يوجد 

 يف الع�راق نظ�ريه «، وأهدى إلي�ه مرة كتابه » نور اإلس�ام « فكت�ب له عليه: 

» إىل نور قلبي الش�يخ عبد الكريم الدبان أهدي نور اإلسام «. وكان العامة 

الش�يخ عبد الفتاح أبو غدة - رمحه اهلل - حيرص عىل زيارته إذا جاء إىل بغداد، 

وق�د وصفه بأوصاف رفيعة منه�ا قوله: » العامة اجللي�ل، واملحقق األصويل 

النبي�ل، والداع�ي إىل اهلل بحاله ومقاله وصالح أعامل�ه ، العابد الزاهد«، ومنها 

قوله: » العامة األريب األديب، احلاين احلبيب «.
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وقد خترج عليه كثريون .

وترك س�بعة عرش مؤلفًا يف التفسري ، واحلديث ، والفقه ، وأصول الفقه ، 
والنحو ، والرصف ، والباغة ، واألدب ، والعروض ، والتصوف ، واملنطق، 

وعددًا من املقاالت والقصائد .

وهذه هي مؤلفاته - مرتبة عىل تاريخ تأليفها - :

�- حاشية عىل رشح العضدية للدواين يف علم الكام .

�- رسالة يف تعريف التصوف واشتقاق الصوفية )��.

�- املجموعة النفيسة ، وتضم ألف م�ادة علمية وأدبية وتارخيية.

4- توضيح التلخيص يف الباغة العربية .

5- جمموعة فتاوى . نرشت يف جملة الرتبية اإلسامية .

6- حاشية عىل رشح خمترص املنتهى ، يف أصول الفقه .

7- العروض والقوايف ، يف أوزان الشعر العريب .

8- الرشح اجلديد جلمع اجلوامع ، يف أصول الفقه أيضًا .

لَّم ورشحه يف املنطق . 9- حول متن السُّ

�0- رسالة يف الرصف .

��- رسالة يف الفرائض واملواريث .

)��  اعتنيت بنرشها يف » مجلة البحوث والدراسات الصوفية « في القاهرة، العدد الثاني، 
جمادى اآلخرة �4�7 ه� - يونيه �006 م، ص ��6 - �69   .

التعريف باملؤلف
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��- ملخص » نصب الراية « يف احلديث النبوي .

��- رسالة يف األوراق النقدية .

�4- رسالة يف التفسري عىل صورة أسئلة وأجوبة )��.

�5- توضيح » قطر الندى « يف النحو . وهو هذا .

�6- رسالة يف القات والقهوة والدخان .

�7- حوايش » البهجة املرضية « للسيوطي، يف النحو أيضًا .

وري احلَم�د رئيس جامعة تكريت الس�ابق  ولألس�تاذ الدكت�ور غانم َق�دُّ

وأس�تاذ اللغ�ة العربي�ة وعلوم القرآن فيه�ا بحث بعنوان: » الفك�ر املنهجي يف 

مؤلفات األس�تاذ الش�يخ عبد الكريم الدبان « قدمه إىل » الندوة العلمية « التي 

أقامته�ا جامع�ة تكريت عن الش�يخ - رمحه اهلل - يف اليوم�ن )�-�� من ذي 

القعدة سنة )���4 ه�� )��.

  

)�� صدرت طبعتها األوىل عن دار البحوث سنة �4�4 ه� - ��00 م   .
)�� نرش هذا البحث يف جملة األمحدية، العدد الس�ابع عرش، الصادر يف مجادى األوىل س�نة 

�4�5ه� - يونيو �004م ، ص �87 - ��6 .

 وانظر: أس�تاذنا اإلمام الدبان والوقت )مقال� يف نرشة » صدى الدار «، العدد )��0 
ص 8-9، ومق�االً عن�ه ف�ي زاوي�ة » رجال صدقوا « ف�ي مجلة الروض�ة البغدادية، 
 بقل�م ابن�ه الش�يخ جم�ال الدب�ان مفت�ي الدي�ار العراقي�ة الس�ابق )ت: �4�8 ه�� 

ص 40 -�4.
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ترجـمة اإلمام ابن هشام )708 – 761( )��

» عبد اهلل بن يوسف بن عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل بن هشام

مجال الدين، أبو حممد، النحوي الفاضل املشهور.

ولد يف ذي القعدة سنة 708.

ولزم الشيخ شهاب الدين عبد اللطيف ابن املرحل، وتا عىل ابن الراج، 

وسمع من أيب حيان ديوان زهري بن أيب سلمى ومل يازمه وال قرأ عليه، وحرض 

دروس الشيخ تاج الدين التربيزي، وقرأ عىل الشيخ تاج الدين الفاكهاين مجيع 

رشح اإلشارة له إال الورقة األخرية.

وتفقه للش�افعي، ث�م حتنبل فحفظ خمت�رص اخلرقي يف دون أربعة أش�هر، 

وذلك قبل موته بخمس سنن.

وأتقن العربية ففاق األقران بل الشيوخ.

ث عن ابن مجاعة بالشاطبية. وحدَّ

وخترج به مجاعة من أهل مرص وغريهم.

 )�� م�ن الدرر الكامنة يف أعي�ان املائة الثامنة )�/4�5-�4�7 . ولإلمام املؤرخ حممد بن 
عبد الرمحن السخاوي )ت: �90 ه�� » االهتمام بترجمة النحوي الجمال ابن هشام« 
س�اقه في قائمة مؤلفاته في الضوء الامع �7/8، وإرش�اد الغاوي ل 79/ب وزاد 
فيه: ويس�مى أيضًا: » إنعاش من للعلم معتني بترجمة ابن هش�ام صاحب المغني «، 
وأش�ار إليه في اإلع�ان بالتوبيخ ص �44. انظر: الحافظ الس�خاوي وجهوده في 

الحديث وعلومه )�/��96-�95.

ترجمة اإلمام ابن هشام
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وله:

� - تعليق عىل ألفية ابن مالك.

� - ومغن�ي اللبيب عن كتب األعاريب. اش�تهر يف حيات�ه وأقبل الناس 

عليه. ]ط[

وكان كثري املخالفة أليب حيان شديد االنحراف عنه رمحه اهلل .

وتص�ّدر الش�يخ مج�ال الدين لنف�ع الطالب�ن، وانف�رد بالفوائ�د الغريبة، 

واملباح�ث الدقيق�ة، واالس�تدراكات العجيب�ة، والتحقيق البال�غ، واالطاع 

املف�رط، واالقت�دار عىل الترصف يف ال�كام، وامللكة الت�ي كان يتمكن هبا من 

التعب�ري عن مقصوده بام يريد ُمْس�هبًا وموجزًا، مع التواضع، والرب، والش�فقة، 

ودماثة اخللق، ورقة القلب.

ق�ال لنا ابُن خل�دون: ما زلنا ونحن باملغرب نس�مع أن�ه ظهر بمرص عامل 

بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه.

ومن تصانيفه غري »املغني«:

� - عمدة الطالب يف حتقيق ترصيف ابن احلاجب، جملدان.

4 - رفع اخلصاصة عن قراء اخلاصة، أربع جملدات.

5 - التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل، عدة جملدات.

6 - رشح الشواهد الكربى .
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7 - والصغرى.

8 - قواعد اإلعراب. ]ط[

9 - شذور الذهب .

�0 - ورشحه . ]ط[
�� - اجلامع الصغري.  ]ط[ )��

�� - قطر الندى وبل الصدى

�� - ورشحه .  ]ط[

�4 - الكواكب الدرية يف رشح اللمحة البدرية أليب حيان .  ]ط[

�5 - رشح بانت سعاد .  ]ط[

�6 - رشح الربدة.
�7 - إقامة الدليل عىل صحة التمثيل)�� ] وفساد التأويل [.  ]ط[ )��

�8 - التذكرة يف مخسة عرش جملدًا.

)�� ه�ذا الكتاب يف النحو، وقد طبع بتحقيق الس�يد أمح�د حممود اهلرميل، وقال يف وصفه 
ص ح: » الكت�اب قريب الش�به بالش�ذور، ويعتبر ملخصًا لما ج�اء في » األوضح « 

و» المغني «، ويكاد يتفق مع » القطر « في الموضوعات والمنهج «.
)��  يف األصل: النحيل، وقال املحقق: ويف نسخة: التحليل . قلت: وكامها خطأ .

)��  هو رسالة يف الرصف، حققها األستاذ هاشم طه شاش، ونرشها يف جملة كلية اآلداب 
بجامعة بغداد، العدد )��6، وجاءت يف )��� صفحة، وما بن املعكوفتن منه.

ترجمة اإلمام ابن هشام
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�9 - رشح التسهيل، مسودة )��.

)��  ومن كتبه أيضًا - بدون استقصاء -:

- أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك. ط

- املباحث املرضية املتعلقة ب� )من� الرشطية . ط

- نكتة اإلعراب. ط

- اعرتاض الرشط عىل الرشط. ط

- ألغاز ابن هشام. ط

- ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد. ط

- رسالة يف توجيه النصب يف إعراب » فضًا ولغًة وخافًا وأيضًا وهلم جرًا «. ط

- فوح الشذا بمسألة كذا. ط

- مسألة احلكمة يف تذكري »قريب« يف قوله تعاىل: )إن رمحة اهلل قريب من املحسنن� ط

- موقد األذهان وموقظ الوسنان. ط

- نزهة الطرف يف علم الرصف. ط

* وانظر السـتقصاء كتبه ورسـائله وبيان الثابت منها واملنحـول، واملطبوع، املراجع 

اآلتية:

�- مقدمة الشيخ حممد حميي الدين عبد احلميد ل�: أوضح املسالك )�/��0-8.

�- مقدمة الدكتور حاتم صالح الضامن ل�: املسائل السفرية يف النحو .

�- ابن هشام األنصاري: آثاره ومذهبه النحوي للدكتور عيل فودة نيل.

4- مقدمة الدكتور عبد الفتاح احلموز ل�: مسألة احلكمة ... ص �8-9 .

5- مقدم�ة الدكت�ور أمح�د عب�د املجي�د هريدي ل��: نزه�ة الطرف يف عل�م الرصف 

ص 44-�7 . 



2�

ورث�اه ابن نباتة بق�وله:

س�قى ابَن هش�ام يف الثرى نوُء رمحٍة

غ�امِم ذي�َل  مث�واه  ع�ىل  جي�ر 

س�أروي له من س�رية املدح ُمْس�نِدًا

ف�ام زل�ت أروي س�رية اب�ن هش�اِم

ورث��اه ابن الصاحب بدر الدين:

إنن�ي باخلل�د  الدي�ن  مج�اَل  هت�نَّ 

ون�كاُل ترح�ٌة  عي�ي  لفق�دك 

ف�ام ل�دروٍس غب�ت عنه�ا ط�اوٌة

وال لزم��اٍن لس�َت ف�ي�ه » مج�اُل «

ومن شعر الشيخ مجال الدين ابن هشام:

وَم�ْن يصط�رب للعل�م يظف�ْر بنيل�ه

وَمْن خيطب احلسناَء يصرب عىل البذِل

6- ق�راءة يف عنوان�ات آث�ار ابن هش�ام األنصاري »بح�ث« للدكتور محمد س�امي 
منشور في مجلة الجامعة اإلسامية ببغداد، السنة )��4، العدد )��9، �4�8 ه�-

�007م ص ��6-�90 .

7- المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع )��0�-�9�/5.

ترجمة اإلمام ابن هشام
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وَم�ْن مل يذل النف�َس يف طلب العا

يس�ريًا يع�ْش ده�رًا طويًا أخ�ا ُذلِّ

ومات يف ليلة اجلمعة خامس ذي القعدة سنة �76 « )��.

  

)��  ودفن بمقابر الصوفية خارج باب النرص بالقاهرة. وانظر الكام عىل مكان قربه يف:

�- » حتفة األحباب « للسخاوي احلنفي ص 44 )احلاشية�.

�- وكت�اب »مس�اجد م�رص وأولياؤه�ا الصاحل�ون« للدكت�ورة س�عاد ماه�ر حممد 
.��97-�96/�(

 وق�د زرت ق�ربه يوم اخلميس �0 من حمرم س�نة �4�6 ه� املواف�ق �0 من آذار عام 
�005م، ورأيت هناك هذه الكلامت، أنقلها عىل غرابتها:

» ه�ذا مق�ام العامل العامة واإلمام العظيم والصويف اجلليل، مؤس�س علوم النحو يف 
اللغ�ة العربية، وعلم أعام الطريقة الكناس�ية األمحدية، احلس�يب النس�يب الرشيف 
العارف باهلل س�يدي أبو حممد عبد اهلل مجال الدين بن هش�ام الكنايس األمحدي املتوىف 

عام �76 ه� ريض اهلل عنه « .
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اجلهـود العلمـية املبذولة

يف خدمـة »  قطر الندى «

ُبِذَلْت يف خدمة هذا الكتاب جهود علمية كبرية متنوعة، من رشح وحاشية 

وتقرير ونظم وختريج للشواهد وإعراب هلا، يف بلدان خمتلفة، بحيث أصبحت 

ُن مكتبة واسعة. هذه اجلهود ُتَكوِّ

وال ش�ك أن ه�ذه الكت�ب متفاوت�ة من حي�ث القيم�ة واألمهي�ة واجلدة 

والتحقيق، وهلا أسباب دعت إىل كثرهتا، وليس هذا من جمال بحثنا اآلن.

وق�د تتبع�ُت هذه اجلهود منذ أمد، ثم رأيت األس�تاذ عب�د اهلل احلبي قد 

تتبعه�ا تتبعًا جيدًا، فقد أحىص الرشوح واحلوايش والنظم والش�واهد، ورتب 

هذا عىل الرشوح، فإن كان عىل الرشح حاش�ية ذكرها، ثم ذكر املنظومات، ثم 

الش�واهد، ومش�ى عىل البدء بذكر املؤلف، ثم ذكِر الكتاب يف ذلك كله، وبنَّ 

املطبوع من املخطوط، فإن مل يعرف عنه ش�يئًا س�كت، وللكتاب طبعتان، ويف 

الثانية تصحيح وزيادات عىل األوىل )��.

ورأي�ت الدكتور عيل فودة نيل ح�ن تكلم عىل رشح القطر يف كتابه » ابن 

هش�ام األنصاري: آثاره ومذهبه النحوي « - وهو أسبق من كتاب الحبشي - 

قد تكّلم عليه تحت العناوين اآلتية:

)��  جام�ع الرشوح واحلوايش )�/��79-���87 ط�، و )�/�608-��6�8 ط�، 
والعزو  إىل الطبعة الثانية، فإن أردُت األوىل رصحُت .

اجلهود العلمية املبذولة في خدمة )قطر الندى(
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- موضوع الكتاب وتبويبه .

- أهم خصائصه .

- مصادره .

- خمطوطاته .

- نرشه .

- ترمجته .

- حواشيه ، وذكر )��� حاشية .

- شواهده، وذكر )��0 كتب .

- رشوح أخرى لغري ابن هشام، وذكر )��0 رشوح منها رشح الفاكهي، 

وذكر )�8 حواٍش عليه .

- خمتارات ورشوح للديباجة واخلامتة. وذكر )�4 كتب .

- نظم قطر الندى . وذكر )�4 منظومات .

وقد يذكر كتبًا لمجهولين)�� .

وق�د نظ�رُت يف قائمة األس�تاذ احلب�ي يف الطبعت�ن املذكورتن، وقمت 

باآليت:

- أعدت ترتيبها بالبدء بذكر الكتاب.

- رقمت كل ذلك ضمن كل فقرة.

)��  انظر: ابن هشام األنصاري: آثاره ومذهبه النحوي ص 95 - ��6 .
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- عّدلُت يف مواضع ذكر بعض الكتب.

- اخترصُت الكام عىل املطبوع واملخطوط بذكر رمزين: )ط� و )خ�.

- استدركُت وزدُت عليه معلومات أخرى، وبّينُت ذلك يف احلوايش.

- مي�زُت ما اش�رتك الدكت�ور عيل فودة ني�ل واحلبي يف ذك�ره بنجمة يف 

أوله، وثمة اختافات بينهام فيها حاجة إىل حترير .

- عّلقُت تعليقات رأيتها رضورية، ومل أستقص .

وهذه هي القائمة مرتبة معدلة مزيدة:

أ - الرشوح

)�� رشح قطر الندى للمصنِّف )ت: �76 ه��:

وعى رشح املصنِّف هذا احلوايش واألعال اآلتية:

�- حاش�ية احلط�ايب)�� )احتم�ل احلب�ي أن يكون احلطاب املتوىف س�نة 

954 ه��. خ

�- )*� حاش�ية عىل رشح القطر البن هش�ام، لعبد امللك بن مجال الدين 
العصامي )ت: �0�7 ه��. خ)��

)��  تصح�ف يف جام�ع الرشوح واحل�وايش )�/��609 طباع�ة إىل اخلطايب. ومصدره: 
اآلثار اخلطية يف املكتبة القادرية )�/��76 وهو فيه: احلطايب .

)�� خاص�ة األث�ر )�/��69، وحققت الطالبة هيام فهم�ي إبراهيم »بلوغ املرام يف حل 
 قط�ر ابن هش�ام« لعبد املل�ك العصامي، يف رس�الة علمية لنيل ش�هادة املاجس�تري = 

اجلهود العلمية املبذولة في خدمة )قطر الندى(
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وعىل هذه احلاشية:

- تقري�ر لعبد الرمحن بن عبد اهلل الس�ويدي البغ�دادي )ت: ��00 ه��، 

وعنوانه: القطر اهلامي عىل رشح القطر للعصامي. خ

)ت:  املالك�ي  القي�يس  ليوس�ف  القط�ر  رشح  ع�ىل  حاش�ية   �*(  -�

��06 ه�� )��.

4- حاشية عىل رشح القطر لداود بن سليامن الرمحاين )ت: �078 ه��.

5- )*� حس�ن بيان الندى برشح قطر الندى البن هشام، ألمحد بن أمحد 

الدجلموين املالكي )ت بعد: ��78 ه��. خ 

6- فرائ�د التبي�ن )حاش�ية ع�ىل رشح قطر الن�دى البن هش�ام�، ملحمد 

الدمنهوري اهللباوي )ت بعد: ���8 ه��. خ

7- )*� حاشية عىل رشح القطر ألمحد بن أمحد السجاعي )ت: ��97 ه��. 

ط)��.

= يف جامعة بغداد س�نة �990 م، بإرشاف األس�تاذ الدكت�ور حاتم صالح الضامن. 
فهل مها كتابان أم واحد ؟ ينظر .

)��  من زياديت، واالس�م كذا ورد يف خاصة األثر )�5�0/4: القييس، ولعل الصواب: 
َقْت هذه احلاش�ية من قبل الباحث س�هيل أس�عد أبو زهري يف رسالة  الفيي، وقد ُحقِّ
ماجس�تري س�نة ��00م، ب�إرشاف الدكت�ور حمم�ود العام�ودي األس�تاذ يف اجلامعة 

اإلسامية بغزة . وسيأيت ذكر املؤلف يف الرشوح.
َقْت كذلك من قبل الباحث أمحد حممد بحر يف رسالة دكتوراه سنة ��00 م،  )��  وقد ُحقِّ

بإرشاف الدكتور حممود العامودي املذكور.
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وعليها عدة تقارير:

أ. حاشية عىل حاشية السجاعي لسليامن الرششيمي الرشقاوي )ت بعد: 
���7 ه��. خ

)ت:  األنب�ايب  حمم�د  ب�ن  ملحم�د  الس�جاعي  حاش�ية  ع�ىل  تقري�ر  ب. 
���� ه�� ط

ج�. تقريرات عىل حاشية السجاعي ألمحد البايب احللبي )ت: ���6ه��. ط

8- )*� حاش�ية ع�ىل رشح القط�ر الب�ن هش�ام، حلس�ن بن عب�د الكبري 
املعروف بالرشيف التونيس )ت: ���4 ه��. ط

9- )*� حاشية عىل رشح القطر لعبد الرحيم بن حممد السويدي البغدادي 
)ت: ���7 ه�� )��. ط

الرمح�ن األه�دل )ت:  ب�ن عب�د  القط�ر ملحم�د  �0- حاش�ية ع�ىل رشح 
��58 ه��.

��- حاشية عىل حاشية رشح القطر)�� ملحمد بن عثامن املريغني احلسني 
)ت: ��68 ه��. خ

��- )*� حاش�ية ع�ىل رشح القط�ر، ملحمود بن عب�د اهلل األلويس )ت: 
��70ه�� ط)��

)��  أع�اد األس�تاذ احلبي ذكره، وجعل وفاته س�نة ��77 ه� اعت�امدًا عىل » تاريخ علامء 
بغداد « للسامرائي! وأنا يف شك من هذا فليحرر .

)��  كذا سمي الكتاب ولينظر .
)��  وق�د ذكرها يف تفس�ريه روح املعاين عدة مرات فانظ�ر )��/��69، و)��/���7، 

و)���0/�6.

اجلهود العلمية املبذولة في خدمة )قطر الندى(



توضيح قطر الندى، للعالمة الشيخ عبد الكريم الّدبان التكريتي 32

)*� وعليه تكملة البنه نعامن )ت: ���7 ه��، تسمى:

- الطارف والتالد يف إكامل حاشية الوالد. ط

��- )*� ن�ور بدا لتفهيم إيضاح قطر الندى، لعبد اهلل بن حممد النرباوي 

)ت: ��75 ه��. خ

�4- حاش�ية ع�ىل رشح القطر، إلبراهيم بن عيل بن حس�ن الس�قا )ت: 

��98ه��.

�5- حاش�ية ع�ىل رشح قط�ر ابن هش�ام ملحم�د بن أمحد األه�دل )ت: 

��98ه��.

�6- )*� جاء الصدى عىل رشح قطر الندى، ملحمد بن أمحد بن عليش 

)خامتة رشح قطر الندى� )ت: ��99 ه��. خ

�7- حاشية عىل رشح قطر الندى، ملحمد بن حممد الشنواين )ق �� ه�� خ

�8- )*� حاش�ية عىل قطر الندى، ملحمد غوث بن حممد املدرايس )ت: 

���8 ه�� )��. ط

�9- حاش�ية ع�ىل رشح قط�ر الن�دى، ملحم�د أيب الفرج بن عب�د القادر 

اخلطيب )ت: ���� ه��.

�0- حاش�ية ع�ىل رشح القط�ر، إلس�امعيل بن موس�ى احلام�دي )ت: 

���6 ه��.

)��  تاري�خ وفاته من ترمجته يف: اإلعام بمن يف تاريخ اهلند من األعام )�50�/7، وقد 
سمي كتابه هناك: » تعليقات عىل رشح قطر الندى «.
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��- الذبالة الوهاجة يف دياجي الديباجة )رشح عىل ديباجة رشح القطر 

البن هشام�، لنعامن بن حممود اآللويس )ت: ���7 ه��. ط

��- غاي�ة امل�رام ع�ىل رشح القط�ر الب�ن هش�ام، لب�در الدين احلس�ني 

الدمشقي )ت: ��54 ه�� )�� .

��- حاشية عىل رشح القطر، ملحمد اجلواد بن موسى بن حسن حمفوظ 

العاميل )ت: ��58 ه��.

 �4- س�بيل اهل�دى بتحقي�ق رشح قط�ر الن�دى، ملحم�د حمي�ي الدي�ن 

عبد احلميد )ت: ���9 ه��. ط

�5- تعليق�ات وإضافات وإيضاحات وتطبيقات عىل رشح قطر الندى، 

لطه حممد الزيني وحممد عبد املنعم خفاجي)�� .

�6- توضيح قطر الندى، لعبد الكريم بن محادي الدبان )ت: ���4 ه��، 

فرغ منه سنة �409 ه�، وهو كتابنا هذا )��.

 �7- يف العب�ور احلض�اري لكت�اب رشح قط�ر الن�دى وب�ل الص�دى 

البن هشام األنصاري، للدكتور حممد عيل أبو محدة )�4.

)�� من زياديت، انظر: تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش )�/��49 .
)��  م�ن زي�اديت، وما كتبته هو من وصف الدكتور عيل ف�ودة نيل هلذه الطبعة يف كتابه ابن 

هشام األنصاري ص ��04-�0 .
)��  من زياديت، وانظر الكام عىل الكتاب يف املقدمة .

)�4  من زياديت، وقد طبع سنة �4�0 ه�، وجاء يف �64 صفحة، وقال املؤلف عن عمله 
ص 6: » ه�ذا العبور احلضاري لكتاب رشح قط�ر الندى وبل الصدى ]ومعه كتاب 
 س�بيل اهل�دى بتحقيق قطر الندى للش�يخ حممد حميي الدين عب�د احلميد [ أخذ من = 

اجلهود العلمية املبذولة في خدمة )قطر الندى(
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�8- تقريب املدى باختصار رشح قطر الندى للشيخ الدكتور عبد القادر 
السعدي األستاذ املشارك يف كلية اآلداب بجامعة الشارقة )��.

�9- أنواع التفسري اللغوي يف كتاب رشح قطر الندى وبل الصدى البن 
هشام، للدكتور ماهر جاسم حسن األومري، )بحث� منشور )��.

�0- هتذي�ب وإغن�اء رشح قط�ر الن�دى وبل الص�دى ملؤلفه ابن هش�ام 
األنص�اري، أعده عدن�ان العظم�ة، ودققه وأغنى ش�واهده وقدم له 

الدكتور حممد عيل سلطاين )��.

* * *

عودة إىل الرشوح:

)�� )*� رشح قطر الندى، ملعمر بن حييى املالكي )ت: 897 ه��. خ

)�� رشح قطر الندى، ملحمد بن أيب الصفا إبراهيم األنصاري اخللييل املقديس 
)ت: 907 ه��.

)�4 رشح القط�ر، ملحم�د ب�ن حمم�د املع�روف باب�ن س�بط املاردين�ي )ت: 
907 ه��.

= ال�رشح لب�ه، واحتف�ظ بمع�امره، وأحكام�ه واس�تحكامه، م�ع اس�تيفاء ألنواع�ه 
وأقسامه...«، وانظر بقية كامه للتعرف إىل منهجه يف كتابه هذا.

)��  من زياديت .
)��  من زياديت، انظر: جملة » املورد « البغدادية، املجلد )���، العدد )��، سنة �4�7 ه� 

- �006م، ص ��8-�05 .
)��  م�ن زياديت، وقد تكلم الدكتور س�لطاين عىل املآخذ يف الكت�اب التي دعت إىل هتذيبه 

وإغنائه، فانظر ص 5-9، وانظر طريقة املؤلف يف عمله ص �� .
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)�5 )*� جمي�ب الن�دا إىل رشح قط�ر الن�دى، لعبد اهلل بن أمح�د الفاكهي )ت: 
�97 ه�� ط)�� .

وعى رشح الفاكهي هذا احلوايش اآلتيـة:

�- حاشية عىل رشح قطر الندى، ألمحد بن حممد بن قاسم العبادي )ت: 

�99 ه��، )كذا يف بروكلامن ��9�/8، وسيأيت ضمن الرشوح.

�- حاش�ية عىل رشح القطر، ملنصور س�بط نارص الدين الطباوي )ت: 
�0�4 ه��. خ)��

�- )*� منه�اج اهل�دى إىل جمي�ب الن�دا، أليب بك�ر بن إس�امعيل بن عمر 

الشنواين )ت: �0�9 ه�� )��. خ

4- هداية جميب الندا، له أيضًا. خ

5- حاشية عىل الفاكهي، ملحمد بن موسى العسييل )ت: ���0 ه��.

 )��  قال العيدرويس يف ترمجته يف النور الس�افر عن أخبار القرن العارش ص �50-�49:
» له مصنفات مفيدة منها ... رشح عىل قطر ابن هش�ام يف غاية احلس�ن، وصنفه س�نة 
ستة عرش وتسعامئة، وكان عمره حينئذ ثامنية عرش سنة ... وحكي أنه حرض يف اجلامع 
األزهر وقارئ يقرأ رشح القطر عىل بعض املش�ايخ، فأش�كل عليهم بعض العبارات 
في�ه فحّله�ا املذكور، وذكر أنه هو الش�ارح فل�م يصدقوه حتى أق�ام البينة عىل ذلك، 

وشهد له َمْن كان هناك من أهل مكة بذلك «.

م به لنيل ش�هادة الدكتوراه يف جامعة  وحقق الكتاب حممد أمن عواد الكبييس، وتقدَّ
بغداد، بإرشاف الدكتور حاتم الضامن سنة �997م .

)��  ذكر يف جامع الرشوح واحلوايش بعد إبراهيم الفتال )ت: �098 ه�� سهوًا .
)��  ذكر املحبي يف خاصة األثر )�/�80 أهنا مل تكمل .

اجلهود العلمية املبذولة في خدمة )قطر الندى(
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6- رشح ع�ىل رشح القط�ر للفاكه�ي، لعيل بن إبراهي�م احللبي القاهري 

صاحب السرية )ت: �044 ه�� )��.

7- حاش�ية ع�ىل رشح القطر للفاكهي، لعيل املعروف بالنجار الدمش�قي 

)ت: �056 ه�� مل تشتهر )��.

8- )*� دلي�ل اهل�دى يف رشح الفاكه�ي عىل قطر الن�دى، ملحمد بن عيل 

العاميل احلريري املعروف باحلرفويش )ت: �059 ه��  خ )��. 

9- )*� إجاب�ة ط�اب اهلدى يف رشح جمي�ب الندا، لعيل ب�ن عبد القادر 
النبتيتي )ت: ��06 ه��. ط

�0- )*� حاش�ية ع�ىل رشح القط�ر للفاكه�ي، لياس�ن ب�ن زي�ن الدين 
احلميص الشهري بالعليمي نزيل القاهرة )ت: ��06 ه��. ط

��- )*� حاش�ية عىل رشح القطر للفاكهي، إلبراهيم بن منصور الفتال 
الدمشقي )ت: �098 ه��. خ

��- حاش�ية ع�ىل رشح قط�ر الن�دى للفاكه�ي، ألمح�د ب�ن عب�د اللطي�ف 
التونيس . خ

)��  من زياديت، انظر: خاصة األثر )�/���� .
)��  من زياديت، انظر: خاصة األثر )�/���0.

)��  ذك�ره األس�تاذ احلبي يف احلوايش ع�ىل الفاكهي، ولكن احلاج خليفة قال يف كش�ف 
الظن�ون )�/����5: » ذكر فيه أن الش�هاب أمحد )كذا� ... الفاكهي رشحه وس�امه 
» جميب الندا « لكنه مل هيذبه. فهذبه وحرره، وضم إليه ما يكمل به « . وهذا يشعر أنه 
رشح مس�تأنف. وذكر له املحبي يف خاصة األثر )�/�80 حاشية عىل رشح القطر، 

من غري تعين الشارح، وقال إهنا مل تكمل.
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��- حاشية عىل رشح قطر الندى للفاكهي، لعبد اجلليل بن حممد البعيل 
الدمشقي احلنبيل )ت: ���9 ه��.

�4- تعليقات عىل رشح الفاكهي عىل القطر، ملحمد بن)�� عبادة العدوي 
)ت: ���9 ه��. خ

�5- حاش�ية عىل رشح الفاكهي عىل قطر الندى، ملحمد بن حس�ن اهلدة 
)ت: ��97 ه��.

�6- )*� حاشية عىل الفاكهي، لعبد اهلل بن حممد الكردي البيتويش )ت: 
���� ه��. خ

�7- ال�درر احللي�ة يف إيض�اح غوامض العربية )حاش�ية ع�ىل الفاكهي�  
لسليامن بن داود احليل )ت: ��47 ه�� .

�8- )*� حاش�ية ع�ىل جمي�ب الن�دا، إلبراهيم ب�ن عبد الق�ادر الرياحي 

التونيس )ت: ��66 ه��. خ

�9- هدية األريب إىل أصدق حبيب )حاشية عىل رشح القطر للفاكهي� 

ملحمد الطاهر بن حممد بن عاشور التونيس )ت: ��84 ه��. ط

�0- تلخي�ص م�واد الفاكهي، ألمح�د بن عبد الكري�م الرتمانيني احللبي 

)ت: ���9 ه�� . خ

��- حاشية عىل رشح القطر للفاكهي، لشهيد الدارعزاين )ت: ��98ه��.

)��  س�قط هن�ا م�ن جام�ع ال�رشوح واحل�وايش )�/����6، وج�اء ع�ىل الص�واب يف  
)�/�96 و���55 .

اجلهود العلمية املبذولة في خدمة )قطر الندى(
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 ��- التقري�رات ع�ىل جمي�ب الن�دا ع�ىل قطر الن�دى، ملحم�د األمن بن 
عبد اهلل األَُرمي العلوي اهلرري )معارص�. خ )��

  

عودة إىل الرشوح:

)�6 مغي�ث الندا إىل رشح قطر الندى، ملحمد بن أمحد اخلطيب الرشبيني )ت: 

977 ه��. خ

)�7 ع�ن اهلدى رشح قطر الن�دى، لعثامن بن مجال الدين املعربي الفناين )ت: 

�99 ه��.

)�8 رشح القطر، ألمحد بن قاسم الصباغ العبادي )ت: �99 ه��. خ

 )�9 رشح القطر، ملحمد بن عبد اهلل التمرتايش الغزي )ت: �004 ه�� )��.

)��0 ن�ور اهلدى رشح قطرالن�دى، لعبد الرحيم بن عبد الباقي النزييل اليمني 

)ق �� ه�� . خ

)ت:  الق�ادري  الصاحل�ي  الدمش�قي  النج�ار  لع�يل  القط�ر،  رشح   ���(

�056 ه�� )��.

)��  م�ن زي�اديت، ذك�ر يف ترمج�ة املؤل�ف يف أول مقدمة تفس�ريه » حدائ�ق ال�روح والرحيان « 
ص��.

)��  وصل فيه إىل إعامل اسم الفاعل. خاصة األثر )��0-�9/4 .
)��  مر ذكره يف املحشن عىل الفاكهي، فليحرر .
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)��� رشح قطر الندى، ملحمد عيل بن حممد عان)�� البكري الصديقي )ت: 
�057 ه��. خ

)ت:  املالك�ي  الفي�ي  اهلل  عب�د  ب�ن  ليوس�ف  الن�دى،  قط�ر  رشح   ���(  
��06ه�� خ

)��4 رشح قطر الندى، ملحمد بن حممد الغزي )ت: ��06 ه��. خ

)��5 حاشية عىل قطر الندى، لعبد اهلل بن سعيد السدويكي اجلريب اإلبايض 
)ت بعد: �068 ه��.

)��6 رشح القطر، لداود بن سليامن الرمحاين )ت: �078 ه��. خ

)��7 رشح القطر، حلسن بن حممد الكردي الصهراين )ت: �078 ه��.

)��8 رشح قطر الندى، ملحمد بن عيل احلصكفي )ت: �088 ه��.

)��9 )*� بلوغ املرام يف رشح ديباجة رشح القطر البن هش�ام، إلس�امعيل بن 
غنيم اجلوهري )ت: ��65 ه��. خ

)��0 )*� مس�الك النج�ح إىل قط�ر الن�دى والش�واهد وال�رشح، إلبراهي�م 
)إسحاق�)�� ابن احلاج عيل البنا الرقسطي األندليس. خ

)��  يف جام�ع ال�رشوح واحلوايش هنا ويف املوضع اآلخر يف املنظومات: ملحمد بن عيل بن 
عان. والتعديل من خاصة األثر )��84/4 .

)��  هك�ذا وضع األس�تاذ احلبي: )إس�حاق�، ومل أج�د هذا يف: » املخطوط�ات العربية 
يف املكتب�ة الوطني�ة: اجلزائ�ر – تونس «، وقد ذكر له ثاث نس�خ يف ص �04 و ��5 

و �44 .

اجلهود العلمية املبذولة في خدمة )قطر الندى(
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)��� الفت�ح الرب�اين رشح قطر ابن هش�ام)��، لعبد اخلالق ب�ن عيل املزجاجي 

اليمني )ت: ���0 ه��. خ

)��� عن اهلدى برشح قطر الندى، لكليم اهلل بن فصيح الدين القنوجي.

)��� نكت عىل قطر الندى البن هش�ام، لطه بن الس�يد أمح�د القلعجي، فرغ 

منها سنة ��68 ه�. خ)��.

)��4 رشح ع�ىل قط�ر الندى، ألمحد بن عب�د الكريم الرتمانين�ي احللبي )ت: 

���9 ه�� )��.

)��5 حاش�ية ع�ىل قط�ر الن�دى، أليب الف�رج ب�ن عب�د الق�ادر اخلطيب )ت: 

���� ه��.

)��6 رشح القطر، ألمحد الشريازي املليباري )ت: ���6 ه��.

)��7 رشح القطر، ملحمد بن حسن كبة )ت: ���7 ه��.

)��  ذك�ره مؤلف�ه باس�م» الفتح الرباين رشح قط�ر املعاين واملباين «، وق�ال عنه:  »  مجعت 
في�ه فوائ�د عظيمة تنفع يف علم األص�ول واملعاين وغريها «. انظ�ر كتابه نزهة رياض 

اإلجازة املستطابة ص �68  .
)��  من زياديت، انظر: املنتخب من خمطوطات دار الكتب القطرية ص 94 .

)��  من زياديت، انظر: إعام النباء بتاريخ حلب الشهباء )��59/7، وقال مؤلفه الطباخ 
عن�ه: » يف ث�اث جملدات، وهو اآلن يف الديار املرصية،  ال أدري يف أي مكتبة «. ومر 
معنا: » تلخيص مواد الفاكهي« للمؤلف نفس�ه، وهو خمطوط يف دار الكتب املرصية، 

فهل مها كتابان أو واحد ؟ ال بد من بحث .
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)��8 رشح قطر الندى، ملولوي ارتضا عيل خان . ط

)��9 ت�اج الفخر ع�ىل خمترص القطر، لعب�د الرمحن بن عيل الق�ادري اجلياين 
)ت: ��45 ه�� )��.

)��0 ع�ن اهلدى حاش�ية عىل قط�ر الندى، ملحمد بن حمم�د باكثري احلرضمي 
)ت: ��55 ه��.

)��� النحو احلديث أو خاصة القطر، ألمحد كامل اخلرضي. ط بمرص س�نة 
��56 ه�.

)��� ن�رباس اهل�دى يف رشح قط�ر الن�دى، لعبد الرمحن بن يوس�ف الفاريس 
)سلطان العلامء� )ت: ��60 ه��. ط)��.

)ت:  الس�امرائي  س�امل  ب�ن  العزي�ز  لعب�د  الن�دى،  قط�ر  توضي�ح   ���(
���9 ه�� )��.

الف�وزان  صال�ح  ب�ن  اهلل  لعب�د  الن�دى،  قط�ر  رشح  الن�دى  تعجي�ل   ��4(
)معارص� ط.

)��5 فوح الشذا رشح قطر الندى، لعبد الرمحن بن إسامعيل )معارص�. ط

)��  ذك�ره األس�تاذ احلب�ي فيمن تكلم عىل ش�واهد الكت�اب ! ورأيت فصل�ه وإرجاعه 
إىل قائم�ة ال�رشوح، وهل يريد املؤلف باملخترص خمترصًا للكت�اب أم أنه يصفه بكونه 
خمت�رصًا ؟ ال ب�د من رؤية الكت�اب، وهو خمطوط ناق�ص يف املكتب�ة القادرية ببغداد، 

انظر: اآلثار اخلطية يف املكتبة القادرية )�/��84 .
)��  من زياديت، انظر: تاريخ لنجة )�/��� و���0، ط� .

)��  من زياديت .

اجلهود العلمية املبذولة في خدمة )قطر الندى(
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)��6 رشح قطر الندى، ألسامة القويص )معارص� ط)��.

)��7 اهل�دى يف رشح قط�ر الن�دى، ملحم�د جعف�ر ب�ن إبراهي�م ال�درازي 
)معارص� ط)��.

  

ب - نظم الكتاب املذكور

)ت:  امل�رصي  الفارس�كوري  حمم�د  ب�ن  لعم�ر  القط�ر،  نظ�م  يف  النب�ات   -�
�0�8 ه�� )��.

�- نظم قطر الندى، ملحمد بن عبد العزيز الكاليكويت )ت: �0�5 ه��.

�- نظ�م قط�ر الن�دى، ملحمد ب�ن موس�ى القديس املع�روف بالعس�ييل )ت: 
���0 ه��. وقد رشح هذا النظم.

4- غاي�ة امل�رام بنظ�م قط�ر اب�ن هش�ام، أليب بكر ب�ن أيب القاس�م األه�دل )ت: 
�0�5 ه��.

5- نظم قطر الندى، ملحمد عيل بن حممد عان املكي )ت: �057 ه��.

)ت:  األنص�اري  الفرغ�يل  العزي�ز  لعب�د  الن�دى،  قط�ر  رشح  نظ�م   -6
���6 ه�� ط

)��  من زياديت .

)��  من زياديت .
)��  وجعل أبياته عىل عدد لفظه. خاصة األثر )�/���� .
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7- )*� نظم قطر الندى، لس�ليامن بن عبد اهلل الشاوي العبيدي احلمريي )ت 

بعد ��09 ه��. خ

8- نظم قطر الندى، ملحمد بن حممد بن أبكر احلديدي )ت: ��65 ه��.

9- نظ�م قطر الندى املس�مى: نش�أة الط�اب وهبجة األحباب ملحمد س�عيد 

البويرصي العمري)��.

�0- رائعة االبتدا يف نظم األجرومية وقطر الندى، للدكتور حاكم املطريي)��.

دى بعقد ما حوى قطر الندى، ملحمد بن أمحد مود يف )���8  ��- فتيت أزهار السَّ

بيتًا )��. أوله:

الفـتـاوي أبـو  حمــّمـد  قـال 

سـليـل أمحـــد الفقيـه الـراوي

محـــدًا ملـن للعلمـاء قـد فتـح

فرفعـوا إشـكال لبـٍس فوضـح

انتهى من تس�ويده يوم اخلميس �0 ربيع األول س�نة ��40 ه�، بوالية َكراوه 

بالكمرون، ومن تبييضه يوم اخلميس �� مجادى األوىل سنة �407 بالدوحة. 

دى: ندى الليل كام يف القاموس �669 . والسَّ

)��  من زياديت، أفدته من كتاب » ابن هشام األنصاري« ص ��6 .
)��  من زياديت، وهو مطبوع ضمن » روائع المتون وبدائع الفنون «  له.

)�� من زياديت.

اجلهود العلمية املبذولة في خدمة )قطر الندى(
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جـ - خدمة الشواهد

�- )*� رشح ش�واهد القط�ر، ملحم�د ب�ن أمح�د اخلطي�ب الرشبين�ي )ت: 
977 ه��. ط

�- رشح ش�واهد قط�ر الندى، أليب العباس أمحد بن قاس�م الصب�اغ العبادي 
)ت: �99 ه��. خ)��

�- )*� رشح ش�واهد القط�ر، أليب القاس�م ب�ن حممد البجائي التون�يس )ت: �0�5 
ه��. خ

نح�و:  )ت  القب�اين  عل�وان  الدي�ن  جل�امل  القط�ر،  ش�واهد  رشح   �*(  -4 
�078 ه��. ط

5- تكميل املرام رشح ش�واهد ابن هش�ام، ملحمد بن عبد القادر الفايس )ت: 
���6 ه��. ط

6- رشح ش�واهد القط�ر، لفت�ح اهلل عل�وان الكعب�ي العينائ�ي الليث�ي )ت: 
���0 ه��.

7- رشح شواهد القطر، لنظام الدين بن أمحد األردبييل.

8- رشح شواهد القطر، لسعد اهلل )لعله الصغري الكردي�. خ

9- رشح شواهد القطر، ملحمد بن جعفر بن حممد كاظم القائني.

�0- )*� رشح ش�واهد القطر، لصادق بن عيل احلس�يني األعرجي املعروف 
بالفحام )ت: ��04 ه��. ط)��.

)��  من زياديت، أفدته من كتاب » ابن هشام األنصاري« ص �08 .
)��  ج�اء تاري�خ وفات�ه يف الطبع�ة األوىل م�ن جام�ع الرشوح واحل�وايش )�/���86 س�نة 



��

��- )*� رشح ش�واهد قط�ر الن�دى، لت�اج الدي�ن ب�ن أيب بك�ر األج�ري 
القفيص)��.

��- رشح عىل ش�واهد قط�ر الندى، لعبد الوهاب بن حمم�د بن محيدان )ت: 
���7 ه��.

��- )*� رشح ش�واهد القطر، ملحمد أمن بن حممد صالح البغدادي الشهري 
باملدرس )ت: ���6 ه��. خ)��

�4- رشح ش�واهد القط�ر، لغن�ام ب�ن حمم�د النج�دي الزب�ريي الدمش�قي )ت: 
���7ه��.

�5- تنقيح الفوائد عىل أبيات الش�واهد )شواهد القطر� عىل حروف املعجم، 
ملحمد بن أمحد األهدل )ت: ��98 ه��. ط

�6- تتميم الفوائد برشح أبيات الشواهد، ملحمد قطة العدوي. ط

�7- مرقص األخيار بإعراب شواهد القطر، ملجهول. خ

�8- مع�امل االهت�دا رشح ش�واهد قط�ر الن�دا وبل الص�دا، لعثامن ب�ن املكي 

)��04ه��، وهو سهو، صحح يف الطبعة الثانية )�/��6�7، وينبغي أن يعدل ترتيبه.
وق�د ترجم ل�ه الزركيل مرتن، وأرخ وفاته يف امل�رة األوىل ب� )�855، وال يفصل بن 
الرتمجتن س�وى ترمجة. انظر: األع�ام )�/��86. وتكرر كذلك لدى الدكتور عيل 

فودة نيل يف كتابه ابن هشام ص �08 .
)��  رأيت منه نسخة خمطوطة مصورة يف مركز مجعة املاجد بديب، مؤرخة ب� )��68 ه��، 

وقد فهرس يف املطبوعات برقم )�85607 .
)��  م�ن زي�اديت، منه نس�خة يف املكتب�ة الوطنية يف تونس، ذكره األس�تاذ ه�ال ناجي يف 
» املخطوط�ات العربي�ة يف املكتب�ة الوطني�ة: اجلزائر – تون�س « ص �65، وقال: » مل 

يذكره بروكلامن، وكذلك احلاج خليفة « .

اجلهود العلمية املبذولة في خدمة )قطر الندى(
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الزبي�دي، ش�يخ جامع الزيتونة األعظ�م املعروف بابن املك�ي التوزي)��، 
فرغ منه سنة ���� ه�. ط)��

�9- ش�فاء الص�در بتوضي�ح ش�واهد القطر، لعيل ب�ن عبد الرحي�م العدوي 
املالكي )ت بعد: ���� ه��. ط)��

�0- شواهد قطر الندى، إلبراهيم بن حممد اآللويس )ت: ���7 ه��. خ

��- سبيل اهلدى يف رشح شواهد قطر الندى، ملحمد بن عبد العزيز التميمي 
)ت: ��85 ه��.

��- إجازة الفرائد بثاث شواهد أليب حممد الويلتوري )معارص�. ط)�4.

��- إعراب الشواهد القرآنية واألحاديث النبوية يف كتاب رشح قطر الندى، 
لرياض بن حسن اخلوام )معارص�. ط)�5.

�4- بل�وغ الغاي�ات يف إع�راب الش�واهد واآلي�ات، لربكات يوس�ف هبود 

)معارص� ط)�6.

)��  هذا الوصف من كتاب ابن هشام األنصاري ص �09  .
)��  ذك�ره األس�تاذ احلبي يف الطبع�ة األوىل من جامع الرشوح واحل�وايش )�/���85 
يف ال�رشوح إذ س�قط من العنوان كلمة »  ش�واهد «. وصحح هذا ف�ي الطبعة الثانية 

)�/��6�5، ولكنه تركه يف الرشوح، ومل ينقله إىل الشواهد .
)��  فرغ منه يف �0 من ربيع األول سنة ���� ه� كام يف آخره ص �65 .

)�4  م�ن زي�اديت، والكتاب علق فيه مؤلفه عىل ش�واهد » تقويم اللس�ان « للبقايل، ورشح 
حتفة ابن الوردي للمعربي، وعن اهلدى عىل قطر الندى لعثامن )؟�. كام يف املقدمة ص � .

)�5  ذكره األستاذ احلبي يف الرشوح ! وموضعه هنا .
)�6  طبع بحاشية رشح القطر املطبوع بعناية يوسف الشيخ حممد البقاعي .
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د - مجعه مع كتاب آخر

- مطال�ع الب�دور يف اجلم�ع ب�ن القط�ر والش�ذور، لعيل ب�ن إبراهي�م احللبي 

)صاحب السرية� )ت: �044 ه�� )��.

- مطالع الرور بن مقرر القطر والش�ذور. وهو كتاب يش�تمل عىل األبواب 

التي قررهتا إدارة اجلامع األزهر عىل طلبة الس�نة الرابعة االبتدائية باملعاهد 

األزهرية)�� .

هـ - ترمجته إىل اللغات

- كت�اب قطر الن�دى وبل الصدى البن هش�ام األنصاري، مع ترمجة فرنس�ية 

جلوجوبيه، صادر يف ليدن عام ��04 ه� - �887م)��.

  

)��  ذكره األستاذ احلبي يف الرشوح )�/��6�4، وفصله أليق، وهو مذكور يف خاصة 
األثر )�/����.

)�� م�ن زي�اديت، أفدته من قراءة يف عنوانات آثار ابن هش�ام األنص�اري )البحث املذكور 
سابقًا� ص �05  .

)��  ه�ذا م�ن زياديت، وقد رأيت الكت�اب يف معرض املخطوطات يف مكتبة اإلس�كندرية 
بمرص. وذكره الدكتور عيل فودة نيل يف كتابه ابن هشام األنصاري ص �04 .

اجلهود العلمية املبذولة في خدمة )قطر الندى(
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صفحة من دراسة الكتاب على مر السنني

انت�رشت كت�ب ابن هش�ام، وأقبل عليها العلامء يدرس�وهنا ويدّرس�وهنا، 
وأذك�ر فيام ييل أمثلة من ذلك، تعطي تصورًا عن اعتامد » قطر الندى « وقراءته 

ودخوله يف املناهج الدراسية، فممن قرأه من العلامء:

- العالمة عبد اللطيف بن محزة الزبيدي الياين النارشي ) 871 - ؟ هـ(.

 ق�ال الس�خاوي: » اش�تغل يف » قط�ر الن�دى « و » مقدم�ة اب�ن عب�اد « 
و » اللمع « البن جني، ثاثتها يف العربية عىل مجاعة منهم الش�هاب العوسمي 

التعزي «)��.

- العالمة ريض الدين بن عبد الرمحن بن أمحد اهليتمي )ت: 10�1هـ(.

 ق�ال املحب�ي: » ق�رأ قطع�ة م�ن » رشح القطر « البن هش�ام عىل الش�يخ 
عبد العزيز الزمزمي « )��.

- اإلمـام العالمـة حممد عيل بن حممد عـالن الصديقي املكي )ت: 996- 
10�7هـ(.

ق�ال املحب�ي: » ق�رأ » رشح القط�ر« للمصنِّ�ف ع�ىل الش�يخ عب�د امللك 
العصامي « )��.

)��  الضوء الامع )���6/4 .
)��  خاصة األثر )�/��66 .
)��  خاصة األثر )��87/4 .
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- اإلمام العالمة خر الدين بن أمحد الرميل )993-1081هـ(.

 قال املحبي: » الزم الشيخ عبد اهلل بن حممد النحريري احلنفي عامل األزهر 

يف فقه احلنفية، وقرأ عليه ... مجلة من » رشح القطر « للمصنف «)��.

- العالمة الشـيخ زين بن عمـر احلدييل املوصوف بأحـد فصحاء العلاء 

)1030 - 1089هـ(.

ذكر املحبي عدة حمفوظات له، ومنها القطر)��.

- العالمة الشيخ أبو املواهب حممد بن عبد الباقي احلنبيل البعيل الدمشقي 

)��10-1126 هـ(.

ق�ال يف ترمجة ش�يخه حممد بن حييى اخلب�از املعروف بالبطنين�ي : » قرأت 

عليه كثريًا من كتب العربية كاأللفية البن مالك ورشوح القطر« )��.

وقال يف ترمجة شيخه الشيخ حممد بن بركات املعروف بالكوايف: 

» حرضته يف غالب الرس�ائل يف العربية تفه�اًم وإعرابًا لأللفاظ كألفية ابن 

مالك والقطر ...« )�4.

- العالمة الشـيخ مفتـي احلنابلة بدمشـق عبد القـادر التغلبي )10�2 - 
11�3 هـ(.

)��  خاصة األثر )�/���6 .

)��  خاصة األثر )�/��87 .
)��  مشيخة أيب املواهب ص 40.
)�4  مشيخة أيب املواهب ص �4.

صفحة من دراسة الكتاب على مّر السنني
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 أخ�ذ رشح القط�ر - في�ام أخ�ذ - ع�ن الش�يخ حمم�د أيب املواه�ب ب�ن 
عبد الباقي)��.

* وقد دخل دمشق يف رحلته إىل احلج العالمة عبد اهلل بن حسن السويدي 
البغدادي )ت: �117 هـ(، دخلها يف الذهاب س�نة ��57، ويف اإلياب س�نة 
��58 ه�� ، وس�جل يف رحلته فوائد علمية وأس�ئلة ومطارح�ات، وقال عن 
أه�ل دمش�ق: » وغالب ما يقع عندهم من املس�ائل من علم النح�و «. ثم ذكر 

سؤالن عن عبارتن البن هشام يف القطر)�� .

- العالمة الشيخ حممد بن عبد الرمحن الغزي الدمشقي )ت: 1167 هـ(

ق�ال: » قرأت عىل ش�يخنا ومفيدن�ا الذي كان أكثر انتفاع�ي عليه، اإلمام 
 العام�ة، الفقي�ه املفن�ن الش�يخ عث�امن بن حمم�د البعيل الش�هري بابن الش�معة 
 تغم�ده اهلل برمحت�ه كتب�ًا عدي�دة، منه�ا » رشح األزهري�ة « و » رشح القط�ر « 

 ملصنف�ه وللفاكه�ي، م�ع مطالعة حاش�ية الش�يخ ياس�ن ]احلم�يص العليمي[ 
عليه ...« )��.

- الشيخ عيل بن خليفة املساكني )ت: 1172 هـ(.

قرأ » القطر « عىل شيخه النوري الصفاقيس)�4 .

)��  ثبت مفتي احلنابلة بدمشق الشيخ عبد القادر التغلبي ص 40 .
)��  انظر: النفحة املسكية يف الرحلة املكية ص ��8-��7 .

)��  انظر ترمجته يف التقديم لثبت مفتي احلنابلة بدمشق الشيخ عبد القادر التغلبي ص �4، 
وهي منقولة من ثبته » لطائف املنة يف فوائد خدمة السنة « )ق ��-��5.

)�4  فهرسة الشيخ عيل بن خليفة املساكني ص �6.
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- الشيخ عيل بن الزين املزجاجي اليمني )ت: �117 هـ(

ق�رأ » القط�ر « ورشح�ه للمصنِّ�ف ع�ىل الش�يخ حمم�د ب�ن ع�اء الدين 
املزجاجي)��.

- العالمة الشيخ حممد بن أمحد السفاريني )ت: 1188 هـ(.

قرأ » رشح القطر « للفاكهي عىل شيخه أمحد بن عيل املنيني الطرابليس)�� .

- الشيخ عبد الرمحن بن عيل املزجاجي )ت: 1201 هـ(.

ق�رأ » القطر « عىل ش�يخه أيب بكر بن إس�امعيل املزجاج�ي. قال: » وكان 
يميل عيل من رشحه للمعمر )�� « )�4 .

- العالمة الشيخ أمحد بن عبيد اهلل العطار )1138-1218 هـ(.

قال يف َثَبته: » من أجاء ش�يوخي اإلمام الكبري، والعامة الش�هري الشيخ 
 موسى املحاسني، قرأت عليه » رشح األزهرية « و » رشح القطر « ... «، وقال: 
 » وم�ن خاصة ش�يوخي حمق�ق عرصه ومفره الش�يخ حممد بن حممد الش�هري 
ب� » قلقسز زاده « قرأت عليه » رشح القطر « و» رشح الشذور « لشيخ اإلسام 

و» رشح القواعد « ... « )�5.

)��  نزهة رياض اإلجازة املستطابة ص �75.
)�� عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار �/��5-��4 .

)��  كذا، ولعل الصواب: للمصنف .
)�4  نزهة رياض اإلجازة املستطابة ص ��7.

)�5  انتخاب العوايل والشيوخ األخيار، ختريج الكزبري ص �� .

صفحة من دراسة الكتاب على مّر السنني
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- العالمة الشيخ مجال الدين القاسمي الدمشقي )1283-1332هـ(.

قرأ عىل الش�يخ س�ليم العطار )ت: ��07 ه�� يف الكتب التي درج أهل 

العلم بالشام عىل إقرائها، فحرض عنده يف » شرح شذور الذهب « البن هشام، 

مع مراجعة الحواشي، وفي » شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك «، و» شرح 

قطر الندى « للفاكهي)��. 

- العالمة مؤرخ حلب الشيخ حممد راغب الطباخ )1293-1370هـ(.

حفظ »القطر« يف مجلة ما حفظ من املتون، وقرأ الرشح عىل ش�يخن، قال 

يف ترمجته لنفس�ه - وهي عندي بخط ي�ده -: » قرأُت رشح نصف القطر البن 

هشام عىل الشيخ أمحد البدوي اجلَمييل »نسبة لبني مجيل قبيلة من قبائل العرب 

حول حلب « املجاور يف املدرس�ة الش�عبانية، ُثّم عرض له سفر فأمتمُت قراءته 

عىل الشيخ حممد أفندي رفيعه املجاور يف املدرسة العثامنية « )��.

- األستاذ العالمة مصطفى جواد )1323-1389هـ(.

جاء يف ترمجته أنه حن كان يف املرحلة االبتدائية يف املدرسة اجلعفرية ألزمه 

مدير املدرسة الشيخ شكر البغدادي بحفظ اآلجرومية، فحفظها يف ثاثة أيام، 

فدهش الشيخ املدير، وقام وأهداه كتاب » رشح قطر الندى «، وأتقن مضامينه 

أمام الشيخ )��.

)��  انظر: تاريخ علامء دمش�ق يف القرن الرابع عرش )�/��9 ومجال الدين القاسمي أحد 
علامء اإلصاح احلديث يف الشام ص 57.

)��  ترمجة نفيس للطباخ ص 4 .
)��  من ترمجته املنشورة يف جريدة الزمان البغدادية يف �8/��/�005م حلميد املطبعي.
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- العالمة الشيخ أمحد بن محد الشيباين )ت: 1�03 هـ=1983م(.

جاء يف ترمجته أنه درس كتاب » قطر الندى « على الش�يخ أحمد اليماني 

العبسي في مدرسة السعادة بدبي.

ويؤخذ من سياق الترجمة أن هذا كان في حدود سنة �9�4 م)��.

 - وذكـر العالمــة الشـيخ عبد الرمحـن زيـن العابدين األنطاكـي احللبي 

)ت: 1�11 هـ( أنه أقرأ » القطر « )��( مرة )��.

 - وجــاء يف ترمجـــة العـالمــة الشـيخ عبـد الغنـي الدقــر الدمشــقي 

)ت: 1�23 هـ( أن والده العامة حممد عيل الدقر عقد له جملسًا إلقراء النحو يف 

 جامع السنانية بدمشق ومل يتجاوز عمره مخسة عرش عامًا، فبدأ مع الطلبة بمتن 

» اآلجرومية « ثم شرحها لألزهري، ثم انتقل إلى » قطر الندى وبل الصدى « 

البن هشام، فأعاده درسًا خمس مرات، ثم انتقل إلى » شذور الذهب « فأعاده 

)��  انظ�ر: الش�يخ أمح�د بن محد الش�يباين: س�رية وتاري�خ ص �8، ومما ي�دل عىل تداول 
الكت�اب يف ديب االهتامم بش�واهده، وقد رأيت يف مركز مجع�ة املاجد للثقافة والرتاث 
بديب نس�خة من » شفاء الصدر بتوضيح ش�واهد القطر« للعدوي املالكي، مهداة من 
الش�يخ حممد نور  بن س�يف املهريي مدير مدرس�ة األمحدية بديب إىل تلميذه ماجد بن 

محد بن غرير، حمفوظة يف مكتبة األستاذ عبد الرمحن بن حافظ اخلاصة.

ويف رسالة من الشيخ حممد نور وهو يف مكة إىل تلميذه الشيخ عيل اجلزيري وعٌد بأنه 
سريس�ل إليه كتاب » ش�فاء الصدر«. انظر كتاب: الشيخ محمد نور رائد التعليم في 

اإلمارات ص �87 .
)��  انظر: املهاجر الغريب املقهور ص �49 .

صفحة من دراسة الكتاب على مّر السنني
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مرتي�ن، ث�م انتقل إلى » ش�رح ابن عقيل عل�ى األلفية «، وانتهى من تدريس�ه 
وعمره سبعة عشر عامًا «)��.

والكتـاب مـن املقررات الدراسـية يف األزهر، ويقـرأ يف السـنة الثالثة من 
املرحلة االبتدائيـة )��.

وَث�مَّ أخبار أخ�رى)�� لكن�ي أكتفي هبذا املق�دار، وهو يدّل عىل ش�يوع 

الكت�اب وقراءت�ه ودراس�ته يف ب�اد خمتلف�ة، وقائم�ة ال�رشوح واحل�وايش 

واملنظوم�ات والش�واهد التي قام�ت عليه ت�دل داللة واضحة عىل انتش�اره 

وتقري�ره يف املناهج الدراس�ية، واعتامده يف التكوي�ن العلمي اللغوي لطاب 

العلم عىل مدى مئات السنن.

  

)��  انظر: عبد الغني الدقر النحوي الفقيه واملؤرخ األديب ص �� .
)��  انظر كتاب: ابن القرية والكتاب: مامح سرية ومسرية للدكتور يوسف القرضاوي 
ص �84. واملرحل�ة االبتدائي�ة القديم�ة تعادل اآلن اإلعدادي�ة األزهرية، ويدرس 
اآلن » املخت�ار م�ن رشح قط�ر الن�دى وب�ل الصدى « البن هش�ام بالص�ف الثالث 

اإلعدادي األزهري.
)��  انظر: تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش )�/���5 .
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مقدمة الكتاب بخط املؤلف

صورة مخطوطة الكتاب
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هناية الكتاب بخط املؤلف
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م له اعتنى به وَقدَّ

د. عبد احلكيم األنيس
كبري باحثني أول بإدارة البحوث
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احل�م�د هلل ، وصلوات��ه وس�ام�ه وبركات�ه عىل س�يدنا حمم�د ، وعىل آله 

وصحب�ه أمجعن .

وبعـــد:

ف�إنَّ اإلم�ام عبد اهلل بن هش�ام األنصاري )املتوىف س�نة �76ه�� كان من 

أكاب�ر علامء اللغة العربية . له مصنفات كث�رية . وبعض كتبه النحوية من كتب 

)اجل�اّدة� أي املق�ررة يف املعاه�د الديني�ة من�ذ زمن بعي�د . ومن تل�ك الكتب: 

قط�ُر الندى ورشحه، وش�ذور الذه�ب ورشُحه ، وأوَضُح املس�الك ، ومغني 

اللبيب.

قرأُت رشَح الَقطر عىل أحد مشاخيي ، وكان ذلك يف أوائل سنة ��48ه�، 

وكن�ُت أقرأ معه مقدمًة يف الرصف ، وأخ�رى يف املنطق ، وموجزًا يف الباغة . 

وال أزال أذكر أين كنُت ال أرتاح لذكر االختافات واإلطالة يف الرد عليها ، وال 

لاستشهاد بالشواهد الشعرية التي ال خيلو أكثرها من غموٍض يف املعنى وُعْرٍ 

يف اإلعراب ملن كان يف هذا املستوى؛ فإنَّ هذا الكتاب إنَّام يدرسه ذوو املستوى 

املتوس�ط يف ه�ذا العلم ، وهؤالء يري�دون فهم القواعد برشحه�ا والتمثيل هلا 

ا ذكر الش�واهد فإنَّ�ام هو للربهنة عىل صحة القاعدة . وهذا  بأمثلة واضحة . أمَّ

ينبغي أن يذكر يف كتب هي أعىل من هذا املستوى .

مقدمــة املؤلف
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ف الكلمة بأهنا ق�ول مفرد ، ويذكر  يف بداي�ة الكت�اب نجد ابن هش�ام ُيَعرِّ

اجلنس القريب والبعيد . وهذا يفهُمُه َمن درس شيئًا من املنطق . ونِجُده ُيطيل 

الكام يف بعض الكلامت هل هي أسامء أو أفعال أو حروف ، ويذكر يف بعضها 

أنَّ احلجازّي�ن يقول�ون ك�ذا ، وأن َبني متي�م افرتقوا فرقتن: فرق�ة تقول كذا ، 

وفرقة تقول كذا . ويذكر شواهد شعرية لتلك األقوال . ويذكر أشياء كثرية ال 

حيتاجها الطالب وهو يف هذا املس�توى . وعىل س�بيل املثال يذكر يف بحث )ال� 

النافية للجنس أنَّ تابَع اس�ِمها إذا تكررت )ال� جاز يف اس�مها الفتح والرفع ، 

ف�إن فتحت�ه َفَلَك يف تابعه ثاثة أوجه ، وإن رفعَت�ه فلك يف تابعه وجهان ، وإن 

لم تتكرر )ال� فلك يف اسمها كذا ويف تابعه كذا .

وأن�ا ال أش�ك يف أن كل الذي ذك�ره مفيٌد ، ولكّن الت�درج يف التعليم أمر 

رضوري . والطال�ب ال ب�ّد أن يدرس مع هذا أو قبله ش�يئًا من علم الرصف . 

والذين كانوا يدرس�ونه كانوا يفعلون ذلك ، ليتمكنوا أن يدرس�وا - فيام بعد- 

أمثال األلفية ورشوحها .

ونرى أصحاب الكتب املدرس�ية احلديثة يمزجون ب�ن القواعد النحوية 

والرصفية ، ويتدرجون يف ذلك حسب املراحل الدراسية .

وق�د قمت بتدريس رشح قطر الندى لكثري من إخواين الطلبة ، فوجدُت 

م ُيربكهم ويس�تعيص عليهم فهُمه . لذلك كن�ُت يف كثري من  أنَّ بع�ض ما تق�دَّ

طة مع أمثلة واضحة . وما أكثر ما طلبوا  األحيان ُأميل عليهم القاعدة بعبارة مبسَّ

مني أن أكتب الكتاب املذكور بالطريقة التي أرشُحها أثناء الدرس . وقد كنت 
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ُأفكرُّ يف ذلك من قبل ، ألين كنُت أشعر بالفرق الكبري بن كتب النحو القديمة 

واحلديث�ة . أق�ول هذا ألينِّ قم�ُت بتدريس اللغة العربية يف املدارس املتوس�طة 

واإلعدادي�ة م�دة تزيد عىل ثلث قرٍن من الزمان، )وبالتحديد من س�نة �9�8 

س وف�َق مناهج حمددٍة ويف كت�ب حديثة مقررة  إىل س�نة ��97م�، وكن�ُت أدرِّ

م  لكل س�نة دراس�ية . ويتلو كل موضوع متارين متنوعة تدف�ع الطالَب إىل تفهُّ

املوضوع ليحل تلك التامرين . ومن ورائه امتحانات عليه أن ينجح فيها.

 وع�ىل ُكلٍّ فإينِّ كتبُت ه�ذا الكتاب بالطريقة التي أتوّخ�ى أن تكون نافعة 

بإذن اهلل . وبعد االنتهاء من ذلك كتبُت هذه املقدمة .

وكت�ايب ه�ذا إذا قال عنه قارئ: هو موَجٌز ل�رشح القطر ، فقوله صحيح، 

ألين أوجزُت بعَض ما أطال فيه املصنف ، وإذا قال قارئ آخر: هو رشح لرشح 

القط�ر، فقوله صحيح كذلك ، ألين أوضحت ذلك الرشح وأضفُت اليه كثريًا 

مما رأيته نافعًا ومناسبًا هلذا املستوى .

أسأل اهلل تعاىل أن ينفع به ، وجيعله خالصًا لوجهه الكريم .

وله احلمُد أوالً وآخرًا ، وباطنًا وظاهرًا . وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل 
مجيع األنبياء واملرسلن، وَمن َتبَِعهم من املؤمنن .)��

عبد الكريم الدبان
20 رمضان 1�09هـ )��

)��  أي كان املؤلف يف احلادية والثامنن من عمره. ع

مقدمــة املؤلف



توضيح قطر الندى، للعالمة الشيخ عبد الكريم الّدبان التكريتي 62

الكلمة والكالم

اللفظ: » صوت مشتمل عىل بعض احلروف ، سواء َدلَّ عىل معنى أم ال «.

والكلمة: » هي اللفظة الواحدة الدالة عىل معنى « .

والـكالم: » ه�و القول الذي يصح االكتفاُء به « ، مث�ل: قام زيٌد ، عوقب 

املجرُم، املطر نازل . أما قولك: جاء الذي. إن قام الرجل . ُأقِس�ُم باهلل . فليس 

ب�كام ألنه ال يصح االكتفاء به ، فإنَّ األول حيت�اج إىل صلة املوصول، والثاين 

حيتاج إىل جواب الرشط ، والثالث حيتاج إىل جواب القسم .

والكلمة ثالثة أنواع: اسم وفعل وحرف . ولكلٍّ منها عالمات .

عالمات االسم :

لاس�م عام�ات خاص�ة ب�ه ، ومن تل�ك العام�ات ) اجل�رُّ � ، فإنه من 

خواص األس�امء . تقول: خرجُت من داِر زيٍد . فدار اس�م ، ألنه جمرور بمن ، 

وزيد اس�م ، ألنَّ�ه جمرور باإلضافة . وصاحب )القطر� مل يذكر هذه العامة ، 

بل اقترص عىل ما ييل:

�- دخول )أل� عليه . مثل: الرجل ، القائم .

�- قبوله )التنوين� ، وهو نون س�اكنة ُتلَفظ وال ُتكَتب . وَينش�أ التنوين 

من ضمتن أو فتحتن أو كرتن: )رجٌل ، رجًا ، رجٍل� .
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ا تكتب وُتلَفظ ، وُت�لَحق  ا نون التوكيد اخلفيفة مثل: اذهَبْن يا زيُد ، فإهنَّ أمَّ
بالفعل .

�- اإلسناد اليه ، تقول: حرض رجل ، وزيٌد ذاهب ، فرجل وزيد اسامن، 
ألن�ك أس�ندت احلض�ور إىل األول والذهاب إىل الث�اين . وتاء الفاعل اس�م . 
تقول: حرضُت وحرضَت وحرضِتِ ، فقد أس�ندَت احلضور إىل التاء . أي إىل 

نفِسك يف األول ، وإىل املخاطِب يف الثاين ، وإىل املخاطبِة يف الثالث .

فإذا َقبَِلت الكلمة هذه العامات أو بعضها فهي اس�م . وبعض األس�امء 
َيقَبل مجيع العامات كرجل . وبعضها يقبلها ما عدا )أل� كزيد ، فإنه يقبل اجلر 
والتنوين واإلسناد إليه ، ولكنه ال يقبل )أل� . وبعضها ال يقبل إالّ اإلسناد إليه 

كتاء الفاعل. ومثله أنا وأنت وهو وغريها .

عالمات الفعل:

عالمة املايض قبول تاء التأنيث الساكنة ، تقول: حرَضت زينُب ، ونعمت 
املرأة فاطمُة ، وبئست املرأة الكاذبة .

ومل يذك�ر صاحب )القطر� تاء الفاعل مع أهن�ا من خواص املايض أيضًا، 
تقول: ذهبُت ، ذهبَت ، ذهبِت .

عالمة املضارع قبول )مل� ، مثل: مل يسافر زيٌد .

وال بد أن يكون يف أول املضارع أحد أحرف املضارعة التي جيمعها قولك 
)نأيت�. تقول: نس�افر وأس�افر ويس�افر وتس�افر . وهذه رشوط يف املضارع ، 

الكلمــــــة والكالم
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َم اجلي�ُش وأكرمُت  وليس�ت عام�ات له ، ألهن�ا تدخل عىل املايض مث�ل: تقدَّ

ْم يا زيد ، وانطلْق يا خالد . خالدًا . وتدخل عىل األمر مثل: تقدَّ

وح�روف املضارع��ة مضموم��ة إذا كان املايض رباع��يًا ، مثل: ُي�س�افر 

زي�ٌد، وُيَعلِّ�ُم خال�ٌد ابنَه ، وخُيرُج الطال�ُب كتاَبه . فإنَّ م�ايض كلٍّ منها رباعي: 

سافر وعّلم وأخرج . وتفتح هذه األحرف إذا كان املايض غري رباعي . تقول: 

َيذه�ب وَيتعامل وَيس�تخرج . فإنَّ م�ايض األول ذهَب وه�و ثاثي ، ومايض 

الثاين تعامَل وهو مخايس، ومايض الثالث استخرج وهو سدايس .

عالمـة األمـر: لألمر عامتان ال ب�ّد منهام: داللُته عىل الطل�ب وقبوُله ياَء 

املخاَطب�ة . تق�ول: اكت�ب يا زيُد واكتبي ي�ا فاطمُة . فكلمة )اكت�ْب� فعل أمر، 

ألهن�ا تدل عىل الطلب وتقبل ياَء املخاطبة . والكلمة التي تدل عىل الطلب وال 

تقبل ياء املخاطبة ليس�ت فعَل أمٍر ، مثل: َصْه بمعنى اس�كت ، فإهنا تدل عىل 

طل�ب الس�كوت ، ولكنها ال تقبل ياء املخاطب�ة ، بل تقول: صه يا زيد وصه يا 

س�عاُد . وصه اس�م فعل وس�يأيت بحثه . والكلمة التي تقبل الياء وال تدلُّ عىل 

الطلب مثل: تذهبن ، فعل مضارع وليست فعل أمر .

عالمـة احلرف: 

عامته أن ال يقبل ش�يئًا من عامات االس�م وال عامات الفعل . مثل: 

هل، مل ، قد ، ليت .
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املعرب واملبين

املعرب: » ما ّيتغري آِخُره بسبب اختاف العوامل الداخلة عليه « .

واملبني: » ما يلزم آِخُره حالًة واحدًة ، ولو اختلفت العوامل « .

وألقاب اإلعراب: رفع ونصب وجّر وجزم .

وألقاب البناء: ضّم وفتح وكر وسكون . واجلّر خاص باألسامء ، واجلزم 

ا الرفع والنص�ب فيش�رتك فيهام األسم�اء واألفعال . خاص باألفع�ال . أمَّ

واحل��روف كله�ا مبني�ة ، واألفع�ال أكثره�ا مبني�ة ، واألس��امء أكثره�ا 

معرب��ة .

مث�ال املبن�ي من األس�امء: ) هؤالِء � ، تق�ول: جاء ه�ؤالِء ورأيُت هؤالِء 

وذهب�ُت إىل ه�ؤالِء . فهؤالء مل يتغري آخره ، ب�ل َبقَي مبنيًا عىل الكر ، وهو يف 

اجلملة األوىل يف حمل رفع ألنه فاعل ، ويف الثانية يف حمل نصب ألنه مفعول به، 

ويف الثالثة يف حمل جر بإىل .

ومث�ال املبن�ي م�ن األفع�ال: ) يذَهَبّن � ، تق�ول: هل يذَهب�نَّ أخوك ، ومل 

يذَه�َب�ّن زي��د ، ولن يذَه�َبّن خ�ال�د . فالف�ع�ل يذَه�َب�ّن مل يتغري آخره ) وهو 

الب��اء �، بل بق�ي مبنيًا عىل الفتح ، وهو يف اجلملة األوىل يف حمل رفع ألنه جمرد 

ع�ن الناص�ب واجلازم، ويف الثانية يف حمل جزم بل�م ، ويف الثالثة يف حمل نصب 

بلن .

املعرب واملبني
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ومثال املعرب من األس�امء: ) زي�د � ، ت�قول: جاء زي�ٌد ، ورأيُت زي�دًا ، 

وذهبُت إىل زيٍد . فزيد معرب ألن آخره )وهو الدال� قد تغري ، فهو يف اجلملة 

األوىل مرف�وع ألن�ه فاع�ل ، ويف الثاني�ة منصوب ألن�ه مفعول ب�ه ، ويف الثالثة 

جمرور بإىل .

ومث�ال املع�رب من األفعال: ) يذهب � ، تق�ول: يذهُب زيد ، ومل يذهْب 

خال�د، ولن يذهَب بكر . فالفعل يذه�ب معرب ، ألنَّ آخره ) وهو الب�اء � قد 

تغ�ري ، فه�و يف اجلملة األوىل مرفوع لتجرده عن الناص�ب واجلازم، ويف الثانية 

جمزوم بلم ، ويف الثالثة منصوب بلن .
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 األمساء املبنية )��

م��ن األس��امء ما ه��و مبني ع�ىل الكر مثل: ه��ؤالِء ، وحَذاِم )  اس�م 

ام��رأة �، وَح��ذاِر ) بمعن�ى اح�ذر � . ومنه�ا ما ه�و مبني ع�ىل الضم مث�ل: 

نح�ُن ، وت�اء الفاع�ل يف مثل رضب�ُت . ومنها ما ه���و مبني ع�ىل الفتح مثل: 

أيَن، وكيَف ، واألع�داد املركب�ة . ومنها ما ه�و مبني عىل الس�كون مثل: أنا ، 

والذي، وكم .

ومن املبنيات عىل الضم بعض الظروف يف بعض احلاالت ، مثل قبل وبعد 

ونحومه�ا )��. ق�ال اهلل تع�اىل:  ﴿  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ﴾ ]ال�روم:4[. 

وهي معربة منصوبة عىل الظرفية يف مثل قولك: جئُت قبَل املغرب، أو جمرورة 

بمن يف مثل قوله تعاىل:  ﴿ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴾ ]التوبة:70[. 

وتفصيل ذلك يف كتب أعىل من هذا املستوى)�� .

ا األعداد املركبة فهي من أحَد عرَش إىل تسعَة عرَش . وهي مبنية عىل فتح  أمَّ

اجلزأي�ن . إال اثني ع�رش واثنتي عرشة ، فإنَّ اجلزء األول منهام يعرب كإعراب 

)�� من األس�امء املبنية: الضامئر ، وأس�امء اإلش�ارة ، واألسامء املوصولة ، وأسامء الرشط ، 
واالستفهام ، وأسامء األفعال . وبعض األسامء تكون مبنية يف بعض األحوال ومعربة 
يف البع�ض اآلخ�ر. كبعض الظروف ، واملنادى ، واس�م ال النافية للجنس. وس�يأيت 

بحثها يف مواضعها إن شاء اهلل تعاىل.
)�� كأسامء اجلهات .

)�� ُتبنى إذا حذفنا املضاف اليه وَنَوينا معناه .

األسمـــــاء املبنيــة



توضيح قطر الندى، للعالمة الشيخ عبد الكريم الّدبان التكريتي 68

املثن�ى . تقول: جاَء أحَد عرَش رجًا ، ورأيُت أحَد عرَش رجًا ، ومررُت بأحَد 

ع�رَش رجًا ، فأحَد عرش مبني عىل الفت�ح يف اجلمل الثاث، وهو يف األوىل يف 

حم�ل رفع ألنه فاع�ل ، ويف الثانية يف حمل نصب ألنه مفع�ول به ، ويف الثالثة يف 

حمل جر بالباء .

وتق�ول: جاء اثنا عرش رج�ًا ، ورأيُت اثني عرش رج�ًا ، ومررُت باثني 

ع�رش رج�ًا . فاجلزء األول يف اجلملة األوىل فاعل مرفوع باأللف ، ويف الثانية 

مفع�ول به منصوب بالياء ، ويف الثالثة جم�رور بالياء لدخول حرف اجلر عليه . 

واثنتا عرشة مثل اثني عرش .
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األفعـال املبنية

ذكرن�ا قب�ل هذا أنَّ األفع�ال أكثرها مبني�ة ، فاملايض واألمرمبني�ان دائاًم ، 
واملض�ارع مبن�ي إذا اتصل به نون النس�وة أو ن�ون التوكيد ، ومع�رب فيام عدا 

ذلك . والتفصيل كام ييل:

بناء املاضي:

ْت فاطمُة .  األصل يف املايض البناء عىل الفتح ، تقول: َحرَضَ زيٌد . وحرَضَ
ويبن�ى ع�ىل الضم إذا اتصلت به واو اجلامعة ، مث�ل: الطاب حرُضوا . ويبنى 
نا ،  ُت ، َوَحرَضْ عىل الس�كون إذا اتص�ل به ضمرُي رفٍع متح�ِرٌك ، مثل: َح�رَضْ

َن . والطالبات َحرَضْ

بناء األمـر:

األصل يف األمر البناء عىل السكون ، مثل: اكتْب يا زيُد واكُتْبَن يا طالباُت. 

وُيبنى عىل حذف حرف العلة إذا كان معتلَّ اآلخر ، مثل: اْرِم، واْدُع ، واْخَش . 

وُيبنى عىل حذف النون إذا اتصل به ألف االثنن أو واو اجلامعة أو ياء املخاطبة، 

مثل: قوما ، وقوموا ، وقومي . ومل يذكر صاحب )القطر� بناء األمر عىل الفتح 

إذا اتصل به نون التوكيد ، مثل: اجتهَدنَّ يا زيُد .

واألمر مأخوذ من املضارع ، ويعرف املحذوف منه بالرجوع إىل مضارعه. 
فاألفعال التي مثَّلنا هبا حلذف ح�رف العلة أو حذف النون مضارعها: يرمي ، 

ويدعو ، وخيشى، وتقومان ، وتقومون ، وتقومن .

األفعـــــال املبنيــة
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بناء املضارع:

املضارع معرب إال يف حالتن ، ومها:

1- ُيبنى عى السكون إذا اتصل به نوُن النسوة ، تقول: الصاحلات يْعَمْلَن 
اخلرَي ومل َيْقَرْبَن الس�وَء ولن هُيِْمْلَن الصاة . فاألفعال: يعملن ويقربن وهيملن 
مبنية عىل السكون ، واألول يف حمل رفع لتجرده عن الناصب واجلازم ، والثاين 

يف حمل جزم بلم ، والثالث يف حمل نصب بلن .

ُس�ُن ُماحظُت�ه هن�ا أن قولك:)الرج�اُل َيعفون والنس�اُء َيعفون�  ومم�ا حَتْ
الفع�ل األول مرف�وع بثبوت النون وال�واو فاعل ، والثاين مبني عىل الس�كون 
والن�ون فاع�ل. وتق�ول: الرج�اُل مل يعفوا ، والنس�اء مل يعف�ون . األول جمزوم 

بحذف النون ، والثاين مبني يف حمل جزم .

2- ُيبنى عى الفتح إذا اتصل به نون التوكيد ، مثل: هل تس�افَرنَّ يا زيُد ، 
ال تقَرَب�نَّ املنك�َر ، لن أترَكنَّ الواجب . فاألفعال:) تس�افرن وتقربن وأتركن � 
مبنية عىل الفتح ، واألول يف حمل رفع لتجرده عن الناصب واجلازم، والثاين يف 

حمل جزم با الناهية، والثالث يف حمل نصب بلن.

ويش�رتط أن تكون النون متصلة بالفعل اتصاالً مبارشًا . فإن َفَصَل بينهام 
فاصٌل ظاهٌر أو مقدٌر فالفعل معرب .

ولتوضيح ذل�ك نق�ول: األفعال:)تذهبان وتذهب�ون وتذهبن� مرفوعة 
بثب�وت النون ، والفاع�ل يف األول األلف ، ويف الثاين الواو ، ويف الثالث الياء. 
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ف�إذا أردنا توكيده�ا َحذفنا نون الرفع لتوايل األمث�ال ، أي لتوايل ثاث نونات 

ه�ي نون الرفع، ونون التوكيد املش�ددة ) إذ هي نونان �، فقلنا يف توكيد الفعل 

. وهذا مع�رب ألنَّ األلف فاصل ظاهر ب�ن الفعل ونون  األول: ه�ل تذهب�انِّ

ا الفعان الثاين والثالث فبعد حذف نون الرفع اجتمع س�اكنان)��  التوكيد . أمَّ

ومه�ا النون األوىل م�ن نوين التوكيد الثقيلة مع الواو يف الثاين والياء يف الثالث، 

لذل�ك حتذف ال�واو والياء ، وتبقى الضمة يف الثاين دال�ًة عىل الواو املحذوفة ، 

وتبق�ى الكرة يف الثال�ث دالة عىل الياء املحذوف�ة . والفعان معربان لوجود 

فاص�ل مق�در ، فتقول: ه�ل تذهُبنَّ يا رجال ، وهل تذهبِنَّ ي�ا فاطمُة . قال اهلل 

تعاىل: ﴿ ۈ  ۈ  ٴۇ   ﴾ ]آل عمران:�86[، وقال: ﴿ پ  پ  پ  

پ  ڀ  ﴾ ]مريم:�6[ .

  

)�� اجتامع الس�اكنن يف ذلك غري جائز. بخافه يف )تذهباّن� فإنه يف حّده، وهو جائز كام 
اّلن . يف: احلاّق�ة والصاّخة والضَّ

األفعـــــال املبنيــة
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عالمات اإلعراب

العام�ات األصلي�ة لإلعراب ه�ي: الضم�ة للرفع ، والفتح�ة للنصب، 

والك�رة للج�ر ، والس�كون للج�زم . وهن�اك عام�ات فرعي�ة ت�ن�وب عن 

األصلية، وذلك يف املواضع اآلتية:

1- األمساء اخلمسة )��:

وهي: األب واألخ واحلم والفم وذو )التي بمعنى صاحب� .

وهذه األسامء ُترَفع بالواو وُتنَصب باأللف وُتر بالياء . تقول: جاء أبوك 

ورأي�ُت أب�اك وذهب�ُت إىل أبيك . ف�األول مرفوع بال�واو ألنه فاع�ل ، والثاين 

منص�وب باأللف ألنه مفعول به ، والثالث جم�رور بالياء ، لدخول حرف اجلر 

عليه . 

ه�ا )�� : أن تكون  وه�ذه األس�امء ال ُتعَرب هذا اإلع�راَب إال برشوٍط أمهُّ

مفردًة مضافًة إىل غري ياء املتكلم .

ف�إن كان�ت مثن�اًة ُأعِرب�ت إع�راَب املثن�ى ، تقول: ج�اء أَب�واك ، ورأيت 

أبَوي�ك، وذهبت إىل أَبوي�ك . وإن كانت جمموعًة مَجَع تكس�ري ُأعربت إعراب 

)�� ذك�ر بعض النح�اة اس�مًا سادس�ًا وه�و ) اهلن �، لكن األفص�ح أن يعرب باحلركات 
عىل النون .

�َرت أعرب�ت  )�� وم�ن تل�ك ال�رشوط أن تك�ون ه��ذه األس��امء مك��رّبة، فل�و ُص�غِّ
باحل�ركات .
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مج�ع التكس�ري ، أي باحلركات ، تق�ول: ج��اء آباؤك ، ورأيت آباَءَك، وذهبت 
إىل آباِئَك .

وإن كانت جمموعة مج�ع مذكٍر ساملًا )�� ُأعربت إعراَبه ، تقول: جاء أُبوَن، 
ورأيت أبَن ، ومررُت بأبَن .

وإن كان�ت غ�ري مضافة أعِربت باحلركات ، تقول: جاَء أٌب ، ورأيت أبًا ، 
وذهبت إىل أٍب .

وإن كان�ت مضافًة إىل ي�اء املتكلم أعربت بحركات مق�درة ، تقول: جاء 
أيب، وأكرم�ت أيب ، وذهبت إىل أيب . فاألول فاعل مرفوع بضمة مقدرة عىل ما 
قبل الياء أي عىل الباء ، والثاين منصوب بفتحة مقدرة كذلك ، والثالث جمرور 

بكرة مقدرة كذلك .

2- المثنى:

املثنى: » ما دلَّ عىل اثنن بزيادة ألف ونون أو ياء ونون ، بحيث لو حذفنا 
الزي�ادة ع�اد مفردًا « . ويعرب املثنى باأللف رفعًا وبالي�اء نصبًا وجرًا . تقول: 
حرض الَرُجاِن ، ورأيُت الَرُجَلِن ، َوَذَهبُت إىل الرُجَلِن . فاألول فاعل مرفوع 

باأللف، والثاين مفعول به منصوب بالياء ، والثالث جمرور بالياء كذلك .

وهن�اك أربعة ألف�اظ ملحقة باملثنى يف اإلعراب ، وهي:) اثنان ، واثنتان ، 
وِكا ، وِكلت�ا �، تقول: جاء اثن�ان ، ورأيُت اثنن ، وذهبت إىل اثنن . وتقول: 
ج�اء الرج�ان كامها ، ورأيُت الرجل�ن كَليهام ، وم�ررت بالرجلن كَليهام . 

)�� مل جيمع منها هذا اجلمع إال األب واألخ واحلم .

عالمــات اإلعراب
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فكامها توكيد للرجلن ، مرفوع باأللف يف اجلملة األوىل ، ومنصوب وجمرور 
بالياء يف اجلملتن الثانية والثالثة .

فه�ذه األلفاظ األربعة ُملَح�َقٌة باملثنى وليس�ت منُه ، ألهنا الينطبق عليها 
تعريف املثنى السابق . فاألول والثاين لو حذفنا منهام الزيادة مل يدال عىل املفرد، 

والثالث والرابع ال نون فيهام .

ويش�رتط يف ) كا وكلت�ا � أن تكون�ا مضاَفتن إىل ضم�ري ، كام يف األمثلة 
�ا إذا أضيفتا إىل اسم ظاهر فإهنام تعربان إعراَب االسم املقصور ،  الس�ابقة . أمَّ
أي بحركات مقدرة عىل األلف ، تقول: جاء كا الرجَلن ورأيُت كا الرجلن، 

ومررُت بكا الرجلن .

وجاءت كلتا املرأتن ، ورأيت كلتا املرأتن ، ومررُت بكلتا املرأتن .

3- مجع املذكر السامل:

» هو ما دلَّ عىل ثاثة فأكثر بزيادة واو ونون ، أو ياء ونون « .

وال جيم�ع ه�ذا اجلمع إال م�ا كان َعَلاًم ملذكر عاقل أو صف�ة له وأن يكونا 
ر بالياء .  خالين من تاء التأنيث)��. ومجع املذكر السامل ُيرَفع بالواو وُينَصب وجُيَ
تق�ول: ج�اء الزي�دون واملس�افرون ، ورأيت الزيدي�َن واملس�افريَن ، ومررُت 

بالزيدين واملسافرين ) زيد علم ومسافر صفة �)�� .

)�� ول�و كان علاًم ملذكر مثل طلح�ة وعبيدة . وهناك رشوط أخرى مذكورة يف كتب أعىل 
من هذا املستوى .

)�� زيد علم ملذكر عاقل خال من التاء . واملسافر صفة له وخالية من التاء، كام هو واض�ح.
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وَم�ا ال ينطبق عليه التعريف املذكور ال جُيم�ع هذا اجلَمَع . ولكن العرب 

أحلق�وا به ألفاظًا أعربوه�ا كإعرابه مع أهنا ال ينطبق عليه�ا التعريف املذكور ، 

ومن تلك األلفاظ:

1- أولـو )بمعنـى أصحاب( ، فإنَّ��ه ال واحد له من لفظ�ه ، تقول: جاء 

 أول�و العل�م ، وجالس�ُت أويل العل�م ، وَمَش�يُت م�ع أويل العلم . ق�ال تعاىل: 
  ﴾ ڇ  ڇ  ڇ   ڇ      ﴿ وق���ال:  ]الرع���د:�9[،   ﴾ ٺ  ٺ   ٺ    ٺ     ﴿

]النور:��[. وقال: ﴿    مج     جح  مح  جخ  حخ  مخ﴾ ]الزمر:��[. فاألول 

فاعل ، والثاين مفعول به ، والثالث جمرور .

2- عرشون إىل تسـعن ، فإهنا ال مفرد هلا م�ن ألفاظها ، والعرشة مثًا لو 

كانت مفرَد عرشين لصح إطاق العرشين عىل الثاثن وهذا باطل )��. تقول: 

ج�اء عرشون رجًا ، ورأيُت عرشين رجًا ، ومررُت بعرشين رجًا . قال اهلل 

تعاىل:  ﴿    ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ ...﴾ ]األنفال:65[ اآلي�ة .

3- أهـُلـون ، ومف�رده أه��ل وه��و ال َعَل�م وال صف�ة . تق�ول: ج��اء 

 األه�ل�ون، ورأي�ُت األه�ل�ن ، وذهب�ُت إىل األهل�ن . ويف الق�رآن الكري�م: 
ې    ې   ې   ۉ      ﴿ وق�ال:   ]الفت�ح:��[.  ڄ ﴾   ڄ   ڄ     ﴿
ې ﴾ ]املائدة:89[، وقال: ﴿ ڱ   ں  ں  ﴾  ]الفتح:��[. األول فاعل ، 

والثاين مفعول به ، والثالث جمرور بحرف اجلر .

)�� أي ل�و كان�ت ع�رشون مجعًا الس�توت مع ثاث�ن باعتبارمها مجعًا، وإذا اس�تويا صح 
إطاق أحدمها عىل اآلخر، وهذا باطل . ع

عالمــات اإلعراب
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�- أَرضـون ، ومف�رده أرض فه�و مؤنث وليس عل�اًم وال صفة . تقول: 
يف الع�امَل أَرضون ، وإنَّ األَرضن لواس�عٌة ، وإنَّ يف األَرضن عجائَب . األول 

مبتدأ مرفوع ، والثاين اسم إنَّ منصوب ، والثالث جمرور بفي .

�- ُسنون ، ومفرده سنة فهو مؤنث وليس َعَلاًم وال صفًة . تقول: َمَضْت 
 علينا ُس�نون ، وَقضينا س�نن يف ه�ذا البلد ، وما رأيت بحرًا منُذ سنن . قال تعاىل:   

﴿ ڭ  ۇ  ۇ            ۆ  ۆ    ۈ ﴾  ]الكه�ف:�5[، وقال:  ﴿ ں  
ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ﴾ ]الكهف:��[ .

6- ِعّليِـون ، وهو اس�م ألعىل اجلن�ة ، فهو مفرد: قال تع�اىل: ﴿   ڳ  ڱ        
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ﴾ ]املطففن:�9-�8[ .

7- َبنُون ، وهو ال َعَلم وال صفة . تقول: جاَء َبنُو عامٍر ، ورأيُت بني عامر، 
وزيد من بني عامر . وقال تعاىل:  ﴿    ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ﴾  ]الشعراء:88[ .

4 - مجع املؤنث السامل)��:

» هو ما مُجَِع بألف وتاء مزيدتن يف آخرِه « . مثل: ِهندات مجع هند. وهذا 
ُينَْص�ب بالك�رة نيابًة عن الفتح�ة ، قال اهلل تع�اىل:  ﴿ ھ  ے  ے﴾  
ا يف حالتي  ]العنكب�وت:44[. وق�د َخَرَج ع�ن األصل يف حالة النصب فق�ط. أمَّ

َع بألف وتاء. ألنه  )�� هذا االس�م هو اجلاري عىل ألس�نة املعربن. وقال آخرون: هو ما مُجِ
يدخ�ل في�ه ما كان مفرده مذكرًا مثل: طلحات ، ويدخل فيه ما يتغري بناء مفرده مثل: 
َرَكعات - بفتح الكاف - مجع َرْكعة - بسكوهنا -، ومثل: صحراوات مجع صحراء، 

بقلب اهلمزة واوًا. فليس ساملًا .
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الرف�ع واجلر فإنَّ�ه عىل األصل ُيْرَفع بالضمة وجُي�ر بالكرة تقول: الصاحلاُت 
عابداٌت ، وتقول: للقانتاِت أجٌر عظيٌم .

وُيش�رَتَط يف إعرابه ه�ذا اإلعراب )أي نصبه بالك�رِة� أن تكون األلف 
والت�اء مزيدت�ن . ف�إن كان�ت إحدامها أصلي�ًة ) أي موجودة يف املف�رد � فإنَّ�ه 
ُينَص�ب بالفتح�ِة عىل األصل مثل: َأم�وات فإنَّ التاء موج�ودة يف مفرده . قال 
تع�اىل: ﴿ ۅ  ۅ   ﴾ ]البق�رة:�8[، ومثل: ُقضاة وُغ�زاة فإنَّ األلف يف 
ُقض�اة منقلب�ة عن الياء املوجودة يف مفرده . تقول: راجعُت الُقضاَة وش�اركُت 

الُغزاَة . ) ألف غزاة منقلبة عن واو � .

 وأحلقوا بجمع املؤنث السامل ) ُأوالت � بمعنى صاحبات . قال اهلل تعاىل:  

﴿ ڀ           ڀ     ٺ  ٺ ﴾ ]الطاق:6[، وكذا ما كان مفردًا وآخره ألف وتاء مثل: 
أذُرعات .

5 - املمنوع من الصرف:

أي املمنوع من التنوين والكر . وهذا جُير بالفتحة نيابًة عن الكرة . قال 
تعاىل:  ﴿ ڀ  ٺ  ٺ ﴾ ]النساء:��6[.

وجُي���ر بالكرة يف حالت�ن: األوىل أن تدخ��ل علي�ه ) أل �، والثانية أن 
يضاف إىل ما بع�ده . قال تعاىل:  ﴿ ڈ  ڈ  ژ  ژڑ    ﴾  ]البقرة:�87[، 

وقال:  ﴿ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ﴾ ]التن:4[.

وأسباب منع الرصف سيأيت تفصيلها يف أواخر الكتاب إن شاَء اهلل تعاىل.

عالمــات اإلعراب
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6- األفعال اخلمسة:

» ه�ي كل مض�ارع اتص�ل به ألف اثنن مث�ل: تقومان ويقوم�ان ، أو واو 

مجاعة مثل: تقومون ويقومون ، أو ياء خماَطبة مثل: تقومن « .

وه�ذه ُترَفع بثبوت الن�ون وُتنَصب وُتَزم بحذفها . تقول: أنتم تقومون ، 

ولن تقوموا ، ومل تقوموا .

7- املضارع امُلعَتل اآلخر:

» ه�و م�ا كان آخره حرف علة )ياء أو واو أو ألف �« ، مثل: َيرمي وَيدعو 

وَي�رىض . فه�ذه وأمثاهُلا ُترَفع بضمة مق�درة ، وُتنصب بفتحة ظاهرة يف األول 

والث�اين ، تق�ول: لن يرمَي ، ولن يدعَو . وبفتحة مق�درة يف الثالث ، تقول: لن 

�ا يف حال�ة اجلزم فإنَّ حرف  ي�رىض . ) كام س�يأيت يف اإلع�راب التقديري � . أمَّ

العلة حيذف من األفعال الثاثة . تقول: مل يرِم، ومل يدُع ، ومل يرَض . وقد سبق 

التمثيل لذلك .
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اإلعراب التقديري

�ا ظاهري أو حَمَ�يّل أو تقديري . فالظاهري م�ا كان بحركات  اإلع�راب إمَّ

ظاهرة عىل أواخر الكلامت املعربة . واملحيل يكون يف األسامء واألفعال املبنية . 

وقد تقدمت لإلعرابن أمثلة كثرية .

ـا التقديري فهو إما جلميع احلركات أو لبعضها : - أمَّ

تقدير مجيع احلركات ، ويكون يف موضعن:

ر عىل األلف  1- االسـم املقصـور ، وهو ما كان آخ�ره ألفًا الزمًة ، َفُتق�دَّ

ج�مي�ُع احل�ركات للت�ع�ذر ، أي لتعذر النُط�ِق باحلركات ألنَّ األلف س�اكنة 

أب�دًا . تقول: جاَء الفتى ، ورأيُت الفتى ، ومررُت بالفتى .

ف�األول مرفوع بضمة مقدرة عىل األلف للتعذر ، والثاين منصوٌب بفتحة 

كذلك ، والثالث جمروٌر بكرة كذلك .

2- االسـم املضاف إىل ياء املتكلم ، ألنَّ الياء تس�تدعي أن يكون احلرف 

الذي قبلها مكس�ورًا ، لذلك تقدر عىل ذلك احلرف مجيُع احلركات الش�تغاله 

بالك�رِة املناس�بِة للي�اء . تقول: حرض صديق�ي ، ورأيُت صديق�ي، ومررُت 

بصديق�ي . فصديق�ي يف اجلملة األوىل فاعل مرفوٌع بضم�ة مقدرة عىل ما قبل 

الي�اء لاش�تغال. والثاين مفعول به منص�وب بفتحة مقدرة كذل�ك ، والثالث 

جمرور بكرة مقدرة كذلك .

اإلعراب التقديري
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تقدير بعض احلركات ، ويكون يف ثاثة مواضع:

1- االسـم املنقوص ، وهو ما كان آِخُرُه ياًء مكس�ورًا ما قبلها )��، وهذا 

ر فيه الضمة والكرة للثقل ، أي لثقل النطق بالياء املضمومة واملكسورة .  ُتقدَّ

تق�ول: جاء القايض ، وذهبت إىل القايض ، فاألول فاعٌل مرفوٌع بضمة مقدرة 

ا الفتحة  ع�ىل الي�اء للثق�ل ، والثاين جمرور بكرة مق�درة عىل الياء كذل�ك . أمَّ

فتظهر عىل آخره خلفتها . تقول: رأيت القايَض .

ُر عىل آخره الضمة والفتحة لتعذر  2- املضـارع املنتهي بألف ، وهذا ُتق�دَّ

النط�ق هب�ام . تقول: زيٌد خيش�ى اهلل ، ولن خيش�ى العدوَّ ، فالفع�ل األول جمرٌد 

ع�ن الناصب واجل�ازم ، وهو مرفوع بضمة مقدرة عىل آخ�ره للتعذر . والثاين 

�ا يف حالة اجلزم فيحذف  منص�وٌب بلن وعامة نصبه فتحة مق�درة كذلك . أمَّ

حرف العلة ، تقول: مل خيَش زيد إال َربَّه .

 3- املضـارع املنتهي بواو أو ياء ، ف�إنَّ الضمة تقدر عليهام للثقل ، تقول: 

زي�ٌد يدع�و ربَّ�ه ويص�يلِّ له . فالفعان يدع�و ويصيل مرفوعان لتج�ردمها عن 

�ا يف حالة النصب  الناص�ب واجل�ازم ، وعام�ة رفعهام ضمة مقدرة للثقل . أمَّ

ف�إن الفتحة تظهر ع�ىل آخرمها خلّفتها مثل: لن يدعَو زي�د خصمه ، ولن ُيلِقَي 

��ا يف حال�ة اجلزم فإنَّ ال�واو والياء حتذف�ان، تق�ول: مل يدُع زيد  س�اَحه ، وأمَّ

َخصَمه ، ومل ُيلِق ساَح�ه .

ا إذا كان ما قبلها ساكنًا مثل ) َظْبي � فإعرابه كإعراب االسم الصحيح اآلخر .  )�� أمَّ
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نواصب املضارع

ينصب املضارع إذا وقع بعد إحدى األدوات التالية:

�- ) أْن � املصدري�ة ، وه�ي الت�ي ُتَؤول م�ع ما بعدها بمص�در ، تقول: 

أردُت أْن أس�اعَدك . والتأوي�ل: أردُت مس�اعَدتك . ق�ال اهلل تع�اىل:  ﴿ ک  

ک  ک   گ ﴾ ]البق�رة:�84[. والتأويل: وصوُمكم خرٌي لكم، وتقول: 
جيب أن تتهَد. والتأويل: جيب اجتهاُدك)��.

�- ) َلْن � ، وهي حرف نفي . تقول: لن أقرَب الرشَّ . ويف القرآن الكريم:   

﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴾  ]طه:�9[ .

�- ) إَذْن � ، وه�ي ح�رف جواب . ويش�رتط لنصب املضارع هبا أن ُيراَد 

باملض�ارع االس�تقبال ال احل�ال ، وأن تق�ع ) إذن � يف ص�در اجل�واب ، وأن ال 

يفص�ل بينه�ا وب�ن الفعل فاص�ٌل . تق�ول: إذن أكِرَمك ، جوابًا مل�ن قال لك: 

س�أزوُرك . فالفع�ل أك�رم منصوب بإذن لتوفُّ�ر الرشوط املذك�ورة ، فاإلكرام 

مس�تقبل بالنس�بة إىل قول�ك ، وق�د وقع�ت إذن يف صدر جواب�ك ، ومل يفصل 

بينه�ا وبن أك�رم فاصل. فإن مل تتوفر الرشوط املذك�ورة وجب رف�ُع الفع�ل ، 

فل�و قل�ت يف ج�واب�ك: إينِّ إذن أكرُم�ك رفعت الفعل ، ألن ) إذن � مل تتصدر 

 )�� إذا وقعت ) أن � املصدري��ة بعد م�ا يدّل عىل يقن وجب رف�ع املض�ارع الواق��ع بعد 
) أن �، ألهنا خمففة من الثقيلة، مثل: علمُت أن س�يقوُم زيٌد. وإذا وقعت بعد ما يدل 
عىل ظنٍّ جاز كوهنا ناصبة للمضارع ، وجاز أن تكون خمففة من الثقيلة. وسيأيت بحث 

املخففة يف موضوع النواسخ . 

نواصب املضــارع
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اجل�واب، وكذل�ك ترفع الفعَل إذا قل�َت: إذن إين أكُرمك، لوج�ود الفاصل . 

ول�و قال لك ش�خص: إين أحبُّ�ك ، فقلت: إذن أظنُّك صادق�ًا ، رفعَت الفعل 

ألنَّ املراد به احلال . وُينَصب الفعل إذا كان الفاصُل قس�اًم . تقول ملن قال لك: 

سأزورك: إذن واهلل أكَرمك . بنصب الفعل.

4- ) ك�ي � املصدري�ة ، وه�ي بمنزل�ة ) أن � املصدري�ة يف تأويلها مع ما 

ا ظاهرة  بعدها بمصدر . و) كي � جيب أن تقع بعد الام اجلارة ، وهذه الام إمَّ

مثل: جئُت لكي أس�اعَدك ، والتأويل: جئُت ملساعدتِك . أو مقدرة تظهر عند 

التأويل، تقول: جئُت كي أس�اعَدك . والتأوي�ل كام هو عند وجود الام . ولو 

كان قب�ل الفع�ل ) ال � النافي�ة وجب إظهار الام ، تق�ول: زرُتك لكيا تعتَب 

عيّل . قال اهلل تعاىل:  ﴿ ې   ى  ى  ائ  ائ   ﴾ ]احلديد:��[.

) لكيا �: الام: حرف جر، كي: حرف نصب مصدري، ال نافية .

والفعان ) َتعتَِب وتأَسوا � : منصوبان بكي ، عامة نصب األول الفتحة 

الظاهرة ، وعامة نصب الثاين حذف النون .

وينصب املضارع بأن مضمرة يف املواضع التالية :

�- إذا وقع بعد عاطف مس�بوق باس�م خالص )أي غري مقصوٍد به معنى 

الفعل� ، كام يف قوله تعاىل:  ﴿ ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  

 يئ  جب  حب   خب   ﴾ ]الشورى:�5[. أي إال وحيًا أو إرساالً . وإضامر ) أن � يف 

ه�ذا جائز .
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�- إذا وقع بعد الم اجلر ، سواء كانت للتعليل أم للجحوِد )أي للنفي�. 

َم . فأتعلم منص�وب بأن مضمرة. وإضامرها  فالت�ي للتعلي�ل مثل: جئُت ألتعلَّ

جائ�ز، إذ يص�ح أن تق�وَل: جئ�ُت أِلن أتعل�م . ومث�ال الم اجلح�ود )وهي ما 

كان�ت مس�بوقًة بَِكْوٍن منفي مثل م�ا كان أو مل يكن�: ما كن�ُت أِلفعَل الرشَّ ومل 

أك�ن ألترَك الواجَب. فالفعان )أفع�ل وأترك� منصوبان بأن مضمرة بعد الم 

اجلح�ود . وإضامره�ا هنا واجب ، فا يصح أن تق�ول: ما كنت ألن أفعل ، أو 

مل أكن ألن أترك .

�- إذا وق�ع بع�د ) حت�ى � الت�ي بمعن�ى ) ك�ي أو إىل � . فتك�ون بمعنى 

)كي� إذا كان ما قبلها علًة ملا بعدها ، كقولك لكافر: أسِلْم حتى تدخَل اجلنة . 

فاإلس�ام عل�ٌة لدخول اجلنة . وتكون بمعن�ى ) إىل � إذا كان ما بعدها غايًة ملا 

قبلها كقولك: سأبقى هنا حتى تطلَع الشمُس ، فطلوع الشمس غاية لبقائك ، 

وليس ناش�ئًا من بقائك ، ألنَّ الش�مَس تطلع سواء بقيَت أم مل تبَق . وإضامر أن 

بعد )حتى� واجب .

4- إذا وقع بعد )أو� التي بمعنى )إىل أو إالّ� ، فاألول مثل: ألْلَزَمنَّك أو 

تقِضَيني حقي ، أي إىل أن تقضَيني . والثاين مثل: ألقتلنّك أو تستسلَم، أي إال 

أن تستسلم .

5- إذا وقع الفعل بعد فاء الس�ببية ) وهي التي ُتفيد أن الثاين ُمَس�بَّب عن 

األول� . ويشرتط لنصب الفعل بعد الفاء أن يسبق الفاء نفٌي حمض)�� أو طلب 

)�� أي غري منتقٍض بنفي، فإّن نفَي النفي إثبات . 

نواصب املضــارع
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بالفع�ل)��. فالنف�ي كقوله تع�اىل: ﴿  ھ   ھ  ھ  ے    ﴾ ]فاطر:�6[، أي 

مل حيصل القضاُء عليهم فيتس�بب عن ذلك موهُتم . فالفعل )يموتوا� منصوب 

بأن مضمرة بعد فاء السببية وجوبًا . وأما الطلب فيشمل ما يأيت:

األول: األمر ، مثل: اجتهْد فتنجَح .

الثاين: النهي ، مثل: ال هُتمْل فتندَم .

الثالث: التمني ، مثل: ليتني كنُت مع املتَّقن فأفوَز .

الرابع: الرتجي ، مثل: لعيل أناُل مقصدي فأسرتيَح .

اخلامس: الدعاء ، مثل: اللهم ارزقني ماالً فأتصدَق عىل الفقراء .

السادس: االستفهام ، مثل: هل تعرُف حاجتي فتقضَيها .

السابع: التحضيض ، مثل: ها تعمُل خريًا فرتبَح .

الثامن: الَعْرض ، مثل: أال تزوُرنا فتحّدَثنا .

 والف�رق ب�ن التحضيض والَع�رض ه�و أنَّ األول طلب بِش�دة ، والثاين 

طلب برفق .

6- إذا وق�ع بع�د واو املعي�ة )وه�ي التي تفي�د الترشيك ب�ن الفعلن� . 

وُيش�رَتط لنص�ب املض�ارع بعده�ا نفس ال�رشوط املذك�ورة يف النص�ب بفاء 

)�� فإن كان الطلب باسم الفعل، مثل: َصْه فأحّدُثك، رفعت الفعل . 
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الس�ببية . فإذا كان الثاين متس�ببًا عن األول اس�تعملنا الفاء . وإذا كان املقصود 
الترشيك بن األول والثاين استعملنا الواو .

وم�ن األمثلة املش�هورة لواو املعي�ة قوله تعاىل عىل لس�ان الكافرين يوَم 
﴾ ]األنع�ام:�7[،  مخ  جس  حس   خس  مس حص  مص  جض  حض      القيام�ة:  ﴿ 

وقوُل الشاعر:

ال تنَه عن ُخ�ُلٍق وتأيَت مثَله       ........................)��

وقول�ك: ال تأكل الس�مَك وترشَب اللَب�َن ، إذا قصدت النهي عن اجلمع 
بينهام .

مســألة :

إذا قلَت: ) ال تأكْل س�مكًا وترشب لبنًا � ، فإن جزمَت الفعل ) ترشب � 
ع�ىل أنه معطوف عىل الفعل تأكل ) املجزوم با الناهية � كان املعنى النهَي عن 

كل واحد منهام جمتمعًا ومنفردًا . أي ال تفعل هذا وال ه�ذا .

وإذا نصب�َت الفعل ) ترشب � عىل أن الواو للمعية وترشب منصوب بأن 
مضمرة كان املعنى النهَي عن فعلهام معًا ، أي ال بأس أن تأكَل سمكًا ، لكن إذا 

أكلَته ال ترشب لبنًا . وال بأس أن ترشب لبنًا لكن إذا رِشبَتُه ال تأكل سمكًا .

وإذا رفعت الفعل ) ترشب � عىل االستئناف كان املعنى النهَي عن األول 
فقط ، فكأنك قلت: ال تأكل سمكًا ولك أن ترشب لبنًا .

)�� البيت أليب األسود الدؤيل، انظر عنه: معامل االهتدا ص �4. ع. 

نواصب املضــارع



توضيح قطر الندى، للعالمة الشيخ عبد الكريم الّدبان التكريتي 86

جـوازم املضارع

جي�زم املضارع إذا وق�ع جوابًا لطلب)��، أو بعد أداة ت�زم فعًا واحدًا أو 

فعلن. والتفصيل فيام ييل:

رن�ا رشطًا ،  أوالً: إذا وق�ع جواب�ًا لطل�ب ب�رشط أن يص�ح املعن�ى إذا قدَّ

تق�ول: ابتعد عن النار تس�لْم . بجزم تس�لم ، إذ يصح أن نق�ول: إن تبتعْد عن 

 الن�ار تس�لْم . بخاف قولنا: ابتعد عن الن�ار حترتق ، إذ جيب رفع حترتق ، ألنه 
ال يصح املعنى لو قلنا: إن تبتعد عن النار حترتق .

رن�ا بدل ال الناهي�ة ) إن وال  ف�إن كان الطل�ب هني�ًا فاملضارع جُي�َزم إذا َقدَّ

النافية� وصّح املعنى . تقول: ال تقرتب من النار تسلْم . بجزم تسلم ، إذ يصح 

املعنى لو قلنا: إن ال تقرتب من النار تسلْم ، بخاف قولنا: ال تقرتب من النار 

حترتُق ، فيجب رفع حترتق ، ألنه ال يصح املعنى لو قلنا: إن ال تقرتب من النار 

حترتق .

ثانيًا: إذا وقع بعد إحدى األدوات التي تزم فعًا واحدًا ، وهي:

) مل � ، مثل: مل حيرْض زيٌد .

) لما � ، مثل: ملا حيرْض زيٌد .

فلم وملا حرفان ينفيان املضارع وجيزمانه ، والفرق بينهام معنوي ، وهو أن 

)�� أنواع الطلب تقدمت يف بحث نواصب املضارع. 
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) ملا � تفيد النفي املس�تمر إىل زمن التكلم . فإذا قلت: ملا حيرَضْ زيد دلَّ عىل أنه 

مل حي�رض حتى اآلن ، لذلك ال يصح أن نقول: ملا حيرض زيد قبل يومن وحرَض 

ا ) مل � فا تفيد ذلك ، هلذا يصح أن تقول: مل حيرض زيد قبل يومن  البارحة . أمَّ

وحرض البارحة .

) ال الناهية �، مثل: ال هَتُجْر َصديَقك .

) الم األمر �، مثل: لَِتذَهْب يا زيُد إىل البرصِة .

ثالثـًا: إذا وقع بعد إحدى أدوات ال�رشط)�� اجلازمة لفعلن وهي إحدى 

عرشة أداة )��:

�- ) إن �، مث�ل: إن تتهد تنجح . فتجتهد وتنجح جمزومان بإن ، األول 

فعل الرشط ، والثاين جوابه . وهكذا تقول يف البواقي .

�-) إذ ما �، مثل: إذ ما تفعْل ما تأُمُر به ِتْد ُمْقَتديًا بك .

�- ) أين �، مثل: أين يذهب الصالح جيْد أعوانًا .

4- ) أّنى �، مثل: أّنى َتزْرين ُأكِرْمك .

5- ) أّياَن � ، مثل: أّياَن َيْرَفعَك اهلل َتْرَتِفْع .

6- ) متى �، مثل: متى خُتِلْص يل ُأخِلْص لك .

)�� ال تزم إال إذا كانت للرشط. وإال فبعضها تكون لاستفهام وغريه.
)�� كلها أسامء إال ) إن  و إذ ما �. 

جوازم املضــارع
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7- ) مهام �، مثل: مهام يأُمْرين ريب أفعْل .

8- ) َمْن �، مثل: َمْن َيْصنَْع َخريًا جَيِْد َجْزاَءه .

9- )ما� ، مثل: ما ُتنِْفْق ِمْن مالَِك يف سبيل اهلل ُيْباِرْك َلَك فيه .

�0- )أّي� ، مثل: أّي فِعٍل َتفَعْلُه َيْعَلْمُه اهلل .

��- )حيثام� ، مثل: َحيُثام َتْعَمْل َخريًا ُتؤَجْر َعَليه .

- وجيب اقرتان جواب الرشط بالفاء يف املواضع التالية :

�- إذا كان مجلة اسمية ، مثل: إن تتهد فأنت ناجح )��.

�- إذا كان مجلة فعلية فعُلها طلبي، مثل: إن حْيرض زيُد فأكرْمه )��.

�- إذا كان مج�ل�ة فعلي�ة فع�ُله�ا منفي بل�ن ، مث�ل: إن حي�رض زي�ٌد فلن 
َأط�رَده )��.

4- إذا كان مج�ل�ة فعل�ي�ة فع�ُلها منف�ي ب�م�ا ، مث�ل: إن يأتِني أخوك فام 

ه )�4. أُردُّ

)�� إع�راب ) فأن�ت ناجح �: الفاء رابطة ، أنت مبت�دأ، ناجح خرب ، واجلملة يف حمل جزم 
جواب الرشط .

)�� إعراب )فأكرمه�: الفاء رابطة ، أكرم فعل أمر مبني عىل السكون . فاعله مسترت وجوبًا 
تقديره أنت، واهلاء مفعول به، واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط .

)�� إع�راب ) فل�ن أطرده �: الفاء رابطة ، لن حرف نص�ب، أطرد مضارع منصوب بلن، 
والفاع�ل مس�ترت وجوبًا تقديره أن�ا ، واهلاء مفعول به . واجلمل�ة يف حمل جزم جواب 

الرشط.
ه �: الفاء رابطة ، ما نافية ، أرده فعل مضارع مرفوع، والفاعل مس�ترت  )�4 إعراب ) فام أردُّ

وجوبًا تقديره أنا ، واهلاء مفعول به . واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط.
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5- إذا كان مجلة فعلية فعُلها جامد ، مثل: إن تستقم فعسى أن ترتاَح)��. 

6- إذا كان مجل�ة فعلي�ة فعُله�ا مس�بوق بق�د ، مث�ل:  ﴿ ۋ  ۋ     ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې   ېې   ﴾  ]يوسف: 77[ )��.

7- إذا كان مجل�ة فعلي�ة فعُله�ا مس�بوق بحرف تنفيس ، مثل: إن تس�تقم 

فسرتبُح )�� أو فسوف تربُح .

واجلملة االسمية كام تقرتن بالفاء تقرتن بإذا الفجائية ، مثل: إن تكِرْم زيدًا 

إذا هو ناكر )�4. 

  

)�� إعراب ) فعسى أن ترتاح �: الفاء رابطة، عسى فعل ماض، أن ناصبة مصدرية ، ترتاح 
فعل مضارع منصوب بأن، والفاعل مسترت وجوبًا تقديره أنت . وأن وما بعدها فاعل 

عسى . واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط.
)�� إع�راب ) فق�د رسق أخ �: الف�اء رابط�ة ، ق�د ح�رف حتقيق ، رسق أخ فع�ل وفاعل، 

واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط.
)�� إعراب ) فس�رتبح �: الفاء رابطة، الس�ن حرف استقبال . تربح فعل مضارع مرفوع، 

والفاعل مسترت وجوبًا تقديره أنت . واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط.
)�4 إعراب ) إذا هو ناكر �: إذا فجائية رابطة . هو ناكٌر مبتدأ وخرب ، واجلملة يف حمل جزم 

جواب الرشط.

جوازم املضــارع
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النكرة واملعرفة

النكرة: » ما يدل عىل يشء غري معنَّ « ، مثل: رجل ، بلدة ، َجَبل. واملعرفة: 

» م�ا يدل عىل معنَّ «، مثل: زيد ، بغ�داد ، َعَرفات ، والنكرات غري حمصورة . 

أما املعرفة فستة أنواع وهي:

1- الضمري:

الضمري: » ما دّل عىل متكلم أو خماطب أو غائب « ، مثل: أنا ، أنت ، هو . 

ا منفصلة أو متصلة أو مسترتة . والضامئر إمَّ

* املنفصـلة :

�ا أن تكون يف حمل رفع فقط ، أو يف حمل نصب فقط . وال تكون املنفصلة  إمَّ

يف حمل جر .

الت�ي يف حمل رف�ع هي: أنا ونحن وأن�َت وأنِت وأنتام وأنت�م وأنتّن ، وهو 

وهي ومها وهم وهّن . تقول: أنت حارض وأنتم حارضون ...

والت�ي يف حمل نصب ه�ي: إي�اي وإي�انا وإي�اَك وإي��اِك وإي�اكام وإي�اكم 

وإي�اك�ّن وإي�اه وإياها وإيامها وإياهم وإياهّن . تق�ول: إياك أكرمُت . فإياك يف 

حمل نصب مفعول مقدم للفعل بعده . قال تعاىل:  ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾  

]الفاحتة:5[ .
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* املتصـلة :

بعضها تكون يف حمل رفع فقط كالتاء يف )ذهبُت ، ذهبَت ، ذهبِت� واأللف 

يف )ذهبا� والواو يف )ذهبوا� والنون يف )َذَهْبَن� .

وبعضه�ا تكون يف حمل نص�ب أو جر ، وهي الياء والكاف واهلاء . تقول: 

جاءين زيٌد صديقي ، الياء األوىل يف حمل نصب مفعول به ، والثانية يف حمل جر 

مضاف إليه . وتقول: جالسُتك يف دارك ، الكاف األوىل يف حمل نصب مفعول 

ب�ه، والثانية يف حمل جر مضاف اليه . وتقول: زيد زرُته يف داره ، اهلاء األوىل يف 

حمل نصب مفعول به ، والثانية يف حم�ل جر مضاف إليه .

َب  ويصل�ح للرفع والنص�ب واجلر ) نا �، تقول: ُزْرنا زي�دًا فأكَرَمنا وَرحَّ

بن�ا ، ف�األوىل يف حمل رفع فاعل ، والثانية يف حم�ل نصب مفعول به ، والثالثة يف 

حمل جر بالباء .

قاعــدة:

إذا أمكن اإلتيان بالضمر املتصل فال جيـوز اإلتيان به منفصـاًل .

ف�ا جي�وز أن تقول: ق�ام أنا وال أكرم�ُت إياك ؛ إلم�كان االتصال تقول: 

قمُت وأكرمُتك)��.

)�� إال إذا كان ب�ن الفع�ل والضم�ري فاص�ل مث�ل: ما قام إال أن�ا، وما أكرم�ُت إال إياك، 
فالفصل واجب لتعذر االتصال .

النكرة واملعرفــــة
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واستثنوا من ذلك صورتن جّوزوا فيهام الوصل والفصل:

األوىل: أن يك�ون الضمري ث�اين ضمريين أوهلام أعرُف من الثاين)�� عىل أن 

ال يكون األول يف حمل رفع . تقول: الكتاب أعطِنيه ، أو أعطني إياه . الضمريان 

الي�اء واهل�اء ، واألول أعرف . وهو يف حمل نصب ألن�ه املفعول األول ، واهلاء 

املفعول الثاين .

الثانية: أن يكون الضمري خربًا لكان أو إحدى أخواهتا ، سواء كان مسبوقًا 

بضمري آخر أم ال . مثال املس�بوق: الصديق كنَتُه أو كنَت إياه )األول اس�م كان 

والث�اين خربه�ا� . ومثال غري املس�بوق: الصديق كأنُه زي�ٌد ، أو كان إياه زيد . 

فاهلاء خرب كان مقدم وزيد اسمها مؤخر .

والوص�ل أرج�ح يف الص�ورة األوىل . إال إذا كان الفع�ل قلبي�ًا )�� مث�ل: 

ظننتكه، فبعضهم رجح الوصل وبعضهم رجح الفصل .

�ا الصورة الثانية فالفصل أرجح عند اجلمهور . أمَّ

* املسترتة :

الضمري املسترت ما ال يكون له صورة يف اللفظ ، كام يف قولك عن نفسك: 

أقوم ، وعن نفسك وَعّمن معك: نقوم ، أو عن املخاطب املذكر: تقوم .

)�� ضمري املتكلم أعرف من املخاطب، وضمري املخاطب أعرف من الغائب .
)�� أي مما ينصب مفعولن أصلهام مبتدأ وخرب، مثل: علم وظن وحس�ب، وس�يأيت بحث 

ذلك يف موضعه إن شاء اهلل تعاىل .
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ا أن يكون اس�تتاره واجبًا أو جائزًا ، فالواجب ما ال يمكن أن  واملس�ترت إمَّ

يقوم االس�ُم الظاهُر مقاَمه ، فا يقال يف مثل أقوم: أقوم زيد . وجائز االس�تتار 

م�ا يمكُن أن يقوم االس�م الظاهر مقامه ، مث�ل: زيد يقوم ، ففاعل يقوم ضمري 

مس�ترت جوازًا تقدي�ره هو . ويمكن أن يق�وم الظاهر مقاَمه ، تق�ول: زيد يقوم 

أخوه .

2- الَعـَلم:

العلم: » اس�م ُيَعّن مس�امه با قيٍد من إشارة أو غريها « ، مثل: زيد ومكة 

ودجلة وَعَرفات . وهذه أعام ش�خصية . وهناك أعام جنس�ية مثل: ُأسامة، 

فإنَّ��ه يطل�ق عىل كل أس�د ، وكذل�ك ُثعالة للثعل�ب ، وذؤالة للذئ�ب . وهذه 

كالنك�رات ، لكنه�م عاملوها معامل�ة املعارف فمنعوها م�ن الرصف للتأنيث 

والَعَلمية ، وأجازوا جميَء احلال منها قالوا: هذا أسامُة مقبًا ، وصاحب احلال 

معرف��ة .

ا إضايف مثل:  والعل�م إما مفرد مثل: زيٌد وخالد ، أو مركب ، واملركب إمَّ

زي�ن العابدين وعب�د اهلل ، أو مزجي مث�ل: حرضموت وبعلبك ، أو إس�نادي 

) وه�و م�ا كان أصله مجلة � مثل: تأّبط رشًا وش�اب قرناه�ا . واإلضايف جيري 

اإلع�راب ع�ىل الكلم�ة األوىل منه ، أم�ا الثانية فمج�رورة باإلضاف�ة . تقول: 

ج�اء عب�ُد اهلل ، ورأيُت عبَد اهلل ، وذهبُت إىل عب�ِد اهلل . أما املزجي َفُيعَترَب كلمًة 

واحدة، تقول: هذه بعلبكُّ ، وزرت بعلبكَّ ، وذهبُت إىل بعلبكَّ ، َوجُيُر بالفتحة 

النكرة واملعرفــــة
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ا اإلس�نادي فيبق�ى عىل حاله ويع�رب بحركات  ألن�ه ممن�وع من الرصف. وأمَّ
 مق�درة للحكاي�ة . تقول: م�ات تأّبَط رشًا وزرُت تأّبَط رشًا ، ونظرت يف ش�عر 

تأّبَط رشًا .

َر بأب أو أم فهو كنية ،  وينقس�م الَعَلم أيضًا إىل ثاثة أقس�ام ، ألنه إن ُصدِّ
مث�ل: أيب بك�ر وأم كلث�وم . وإال ف�إنَّ دلَّ عىل مدح أو ذم فه�و َلقب مثل: زين 
العابدين وأنف الناقة . وإال فهو اسم مثل: زيد وعمرو . واألوىل أن يقال: إنَّ 
االسم هو الذي سامه به والداه أوَل مرة سواء دّل عىل مدح أو ذم أم ال . ويأيت 
بعد ذلك اللقب والكنية . فمن ُسِميَّ أول مرة بصالح فهو اسم وليس لقبًا مع 

أنه مشعر بمدح .

 إذا اجتم�ع االس�م واللقب فاألفصح تقديم االس�م ، تق�ول: ه�ذا زي�ٌد 
��ا اجت�امع اللق�ب والكني�ة فيجوز تقدي�م األول ع�ىل الثاين  مج�اُل الدي�ن . أمَّ

وبالعكس . تقول: ه�ذا مجال الدين أبو خالد ، أو أبو خالد مجال الدين.

3- اسم اإلشارة:

ُ مسامه باإلشارة إليه « . » هو اسم ُيعنَّ

ألفاظــه: للمف��رد املذك�ر ) ذا �، وللمف�ردة املؤنث��ة ) ذي ويت وت�ا وذه 
 وت�ه � )�� . واللفظ�ان األخ�ريان َوَردا بإس�كان اهل��اء ) ِذْه وتِ�ْه �، وبكس�ره�ا 

) ِذِه وتِِه �، وبكرها مع اإلشباع ) ذهي وهتي �.

)�� عّد بعضهم لفظ )ذات� من أس�امء اإلش�ارة للمفردة املؤنثة. ولكن املش�هور فيها أهنا 
بمعن�ى صاحب�ة، فكام تق�ول: هذا رج�ل ذو معرفة. تق�ول: هذه ام�رأة ذات معرفة. 

وبعض بني طيء استعملوها بمعنى التي. وبعضهم استعملوها اسم إشارة .
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وللمثن�ى ) يف حال�ة الرف�ع � للمذك�ر ) ذان � وللمؤن�ث ) ت�ان � . ) ويف 
حالت�ي النص�ب واجلر � للمذك�ر ) َذيِن � وللمؤنث ) َت�ن � . تقول: جاء ذان 

وتان ، ورأيُت َذيِن وَتِن ، ومررت بَذيِن وَتن .

وجلم�ع املذكر واملؤنث )أوالء� ، تقول مش�ريًا إىل مجاعة الرجال: هؤالء 
حارضون ، وإىل مجاعة النساء: هؤالء حارضات .

��ا ه�اء التنبيه فيب�دأ هبا القريب ج�وازًا فيقال: ذا أو ه�ذا وذه أو هذه .  أمَّ
ويضاف الكاف للمتوس�ط فيقال: ذاك وتِيك . ويضاف الام والكاف للبعيد 
فيق�ال: ذل�ك وتل�ك . وال جيوز دخول ال�ام مع هاء التنبي�ه وال عىل املثنى أو 

اجلمع .

4 - االسم املوصول:

» هو اسم يعّن مساّمه بواسطة الصلة « . واألسامء املوصولة بعض ألفاظها 
خاصة ، وبعضها مشرتكة .

- األلفاظ اخلاصة:

) ال�ذي � للمف�رد املذكر ، و) الت�ي � للمفردة املؤنثة . تق�ول: جاء الذي 
أكرمَته، وجاءت التي أكرمَتها .

وللمثن�ى املذك�ر ) الَلذاِن � يف حالة الرف�ع و) اللَذيِن � يف حالَتي النصب 
واجل�ر. تقول: جاء اللذان أكرماك ، ورأيت اللذين أكرماك ، ومررت باللذين 

أكرماك .

النكرة واملعرفــــة
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وللمثن�ى املؤنث ) اللتاِن � يف حال�ة الرفع ، و) الَلَتِن � يف حالتي النصب 
واجل�ر . تق�ول: ج�اءت اللتان أكَرَمت�اك ، ورأي�ُت اللتن أكرمت�اك ، ومررت 

باللَتن أكرمتاك .

وجلمع املذكر العاقل )الذين� بالياء رفعًا ونصبًا وجرًا . تقول: جاء الذين 
 أكرم�وك ، وش�اهدت الذي�ن أكرم�وك ، وم�ررت بالذين أكرم�وك . وكذلك 
) األىُل � إال أهنا تكون للعاقل وغريه . تقول: شاهدت الرجال األىُل أكرموك ، 
وش�اهدت الكتَب األىُل اشرتيتها . ) وهذه تكتب با واو بخاف التي بمعنى 

أصحاب � .

وجل��مع املؤنث ) الائي � . ت�ق�ول: ج��اء الائي أكَرْم�نَ�ك . ومث��ل�ها 
) اللوائي والايت واللوايت � بإثبات الياء وحذفها .

- األلفاظ املشرتكة:

)َمْن� للعاقل)�� س�واء كان مفردًا أم مثنى أم جمموعًا ، وسواء كان مذكرًا 
أم مؤنث�ًا . تقول: َحرَضَ َمن أكرمَته وَمن أكرمَته�ا وَمن أكرمَتهام وَمن أكرمَتهم 

وَمن أكرمَتهن .

)ما� لغري العاقل ، مفردًا أم غري مفرد ، مذكرًا أم مؤنثًا تقول: شاهدت ما 
َبنَيَته وما بنيَتها وما َبنيَتهام وما بنَيَتهنَّ .

)�� وق�د تكون لغري العاقل إذا اش�رتك مع العاقل تغليب�ًا لألفضل، ومن ذلك قوله تعاىل:  
﴿ ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ﴾  ]احلج:�8[، أو يقرتن بالعاقل يف عموم 

مفّصٍل بِمن، ومنه قوله تعاىل:  ﴿ ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ ﴾  ]النور:45[ .
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)ذا� وهي اسم إشارة للمفرد املذكر ، وإنَّام تكون اساًم موصوالً إذا َسَبقتها 

َمن أو ما االستفهاميتان . تقول: من ذا جاءك؟ وماذا فعلَت؟ فذا اسم موصول، 

وه�و خرب َم�ن يف اجلملة األوىل ، وخرب ما يف اجلملة الثاني�ة. وما بعدها صلة . 

وهذا إذا مل ُتَعل هي وما قبلها كلمة واحدة مثل: من ذا عندك ، وماذا عندك . 

فمن ذا اسم استفهام مبتدأ وما بعده خرب . وكذا تقول يف اجلملة الثانية .

وكذلك ال تكون اساًم موصوالً إذا ُجِعَلْت اسَم إشارة مثل: من ذا القادُم ؟ 

وماذا التهاوُن ؟ أي من هذا القادم ، وما هذا التهاون )�� .

* صلة املوصول:

ا اسمية  ا مجلة أو شبُه مجلة . واجلملة إمَّ ال بد للموصول من ص�لة، وهي إمَّ

أو فعلية مثل: حرض الذي أبوه صديقك ، وحرض الذي أكرمَته . 

ويشرتط يف اجلم�لة أم�ران:

أحدمه�ا: أن تك�ون خربي�ة كام مثلنا . ف�ا يصحُّ أن يقال: ج�اء الذي هل 

تعرف��ه )�� .

)�� ع�د بعضه�م من األس�امء املوصولة ) أل � وه�ي حرف تعريف، لك�ن عدها بعضهم 
اس�اًم موصوالً إذا دخلت عىل اس�م الفاعل كالضارب، أو اسم املفعول كاملرضوب. 
وأحلق بعضهم الداخلة عىل الصفة املشبهة كاحلسن. ويف ذلك خاف وبحث طويل. 
وكذل�ك ) ذو � وهو بمعنى صاحب ومن األس�امء اخلمس�ة، لكّن بن�ي َطيِّئ خاص�ة 

استعملوها اس�اًم موص�والً فقالوا: جاء ذو قام، أي الذي ق�ام .
)�� ألن االستفهام إنشاء، وكذلك األمر والنهي وباقي أنواع الطلب .

النكرة واملعرفــــة
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واألم�ر الث�اين: أن تش�تمل مجل�ة الصل�ة عىل عائ�د ، وهو ضم�ري يطابق 

املوص�ول تذكريًا وتأنيث�ًا ، وإفرادًا وتثنيًة ومجعًا . تقول )يف اجلملة االس�مية�: 

حرض الذي أبوه مس�افر ، وحرضت التي أبوها مس�افر ، وحرض اللذان أبومها 

مسافر ، وحرضت اللتان أبومها مسافر ، وحرض الذين أبوهم مسافر، وحرضت 

الايت أبوهنَّ مس�افر . وتقول يف )اجلملة الفعلية�: حرض الذي س�افر ، والتي 

سافرت، واللذان سافرا ، واللتان سافرتا ، والذين سافروا ، والايت سافرَن .

وقد حُي�َذف العائد سواء كان يف حمل رفع أم نصب أم جر . تقول: اق�رْأ من 

ا أنفُع . أي الذي هو أنفع . فأنفع خرب ملبتدأ حمذوف وه�و العائ�د .  الكت�ب أهيُّ

وتق�ول: طالع�ُت م�ا كتبَت ، أي ال�ذي كَتبَت�ه . فمفعول كتب حم�ذوف وه�و 

العائ�د . وتقول: س�أرشُب مما ترشب . أي منه . فاهل�اء هو العائد ، وقد ُحِذف 

هو وحرف اجلر الذي ُجرَّ االسم املوصول بمثله . وتقول: افعْل ما أنت فاعٌل ، 

أي فاعله ، فُحِذف اهلاء الذي هو العائد الواق�ع يف حم�ل ج�ر باإلضاف�ة . ومن 

ه�ذا قوله تعاىل:  ﴿ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ      ﴾  ]طه:�7[ أي قاضيه .

ا ظرف أو جار وجمرور . وُيش�رتط فيهام أن يكونا تامن ،  وش�بُه اجلملة إمَّ

أي تت�م هب�ام الفائ�دة ، مثل: ج�اء الذي عن�دك ، وج�اء الذي يف ال�دار . ومها 

متعلق�ان بفع�ل حمذوف وجوبًا يدل ع�ىل كوٍن عاٍم مثل: اس�َتَقر أو ُوِجد . وال 

جي�وز أن يق�ال: جاء الذي بك ، لع�دم إفادته فائدًة تام�ًة، إذ ال ُيعرف املتعلَّق: 

ر مّر بك ، أو استجار بك ، أو اتصل بك . وال يقال: جاء الذي أمِس .  ه�ل ُيَقدَّ

لع�دم معرفة املتعلَّق أيضًا .
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ف بأل: 5 - املعرَّ

) أل � حرف تعريف فإذا دخل عىل نكرة صارت معرفة . وهذا التعريف 

ا تعريف عهد، أو تعريف جنس دون استغراق أو مع استغراق. إمَّ

ـا ذكـرّي . تقول: اش�رتيُت فرس�ًا ثم بعت  �- تعري�ف العه�د: وه�و إمَّ

الف�رس، أي املذك�ور . ومن�ه قول�ه تع�اىل:  ﴿  ے  ے  ۓ         ۓ  ڭڭ  

ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ﴾  ]الن�ور:�5[  أي املصب�اح املذكور 
ا ذهنّي . يقول ش�خص: كن�ُت يف البيت . أي البيت  والزجاج�ة املذكورة. وإمَّ

ا حضورّي. تقول: جئُت  الذي يس�كنه. وجاء القايض. أي قايض املدين�ة. وإمَّ

اليوَم ، أي اليوم احلارض .

�- تعري�ف اجلن�س دون اس�تغراق ، كقولك: الرجل أفض�ل من املرأة . 

أي ه�ذا اجلن�س أفضل م�ن ذاك ، وليس املراد أن رجًا بعين�ه أفضل من امرأة 

بعينه�ا ، وال أن كل رج�ل أفض�ل من كل امرأة ، ألن الواق�ع بخافه ، فبعض 

النساء أفضل من كثري من الرجال .

ا استغراق األفراد ، كقوله تعاىل:   �- تعريف اجلنس لاستغراق ، وهو إمَّ

�ا اس�تغراق  ﴿ ٿ  ٹ  ٹ   ﴾ ]الن�س�اء:�8[، أي كل إن�س�ان . وإمَّ

الصف�ات، كقول�ك لش�خص: أن�ت الرج�ل ، أي اجلام�ع لصف�ات الرج�ال 

احلم�يدة .

النكرة واملعرفــــة
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6- املعرف باإلضـافـة:

النكرة إذا ُأضيفت إىل أحد املعارف السابقة صارت معرفة مثل: كتابك ، 

وكتاب زيد ، وكتاب هذا ، وكتاب الذي أكرمك ، وكتاب الفقيه. فكلمة كتاب 

يف كل ذل�ك معرف�ة ، ألن األول مضاف إىل ضمري ، والثاين إىل َعَلم ، والثالث 

إىل اسم إشارة ، والرابع إىل اسم موصول ، واخلامس إىل معرف بأل .

ومعل�وم أنَّ املع�ارف بعضه�ا أعرُف من بع�ض وحس�ب الرتتيب الذي 

�ا املض�اف إىل معرفة فإنَّ�ه بمنزل�ة ما ُأضيَف إلي�ه ، إال املضاف إىل  ذكرن�اه . أمَّ

الضم�ري فإنَّ��ه بمنزلة الَعَلم . تق�ول: مررُت بزيد صاحبِ�ك ، فصاحبك صفة 

لزيد ، والصفة ال تكون أعرف من املوصوف عند مجهور النحاة .
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املبتدأ واخلرب

اجلملة االس�مية تتألف من مبتدأ وخرب . وحكمهام الرفع . واملبتدأ اس�م 

ُيذك�ر لإلس�ناد ، وهو جم�رد من العوام�ل اللفظية . فليس م�ن املبتدأ قولك يف 

العّد: واحد اثنان ثاثة ، ألهنا مل تذكر لإلس�ناد . وقولك: كان َزيٌد قائاًم ، ليس 

زيد بمبتدأ لعدم ترده عن العوامل اللفظية .

واملبت�دأ يكون اس�اًم رصحيًا مثل زيد يف قولك: زي�د قائم . ويكون مؤوالً 

مث�ل: ﴿ ک  ک  ک   گگ   ﴾ ]البق�رة:�84[، فأْن تصوموا مصدر مؤول 

هو املبتدأ، ورصحيه: وصومكم خرٌي َلُكم .

واخلرب مس�ند تتم به مع املبتدأ الفائدُة ، مثل قائم يف قولك: زيٌد قائم . أما 

الزيدان يف قولك: )هل قائم الزيدان� فليس خربًا ، ألنه مسند إليه ال مسند. فهو 

فاعٌل َسدَّ مسدَّ اخلرب . وسيأيت توضيح ذلك عند ذكر اكتفاء املبتدأ بمرفوعه .

* متى يكون املبتدأ نكرًة :

ا  ٍ ال ُيفيد. أمَّ األصل يف املبتدأ أن يكون معرفًة ، ألن اإلخبار عن غري معنَّ

إذا كان ذلك مفيدًا فهو جائز)��، كام لو دّلت النكرة عىل عموم أو خصوص .

والنكرة تفيد العموَم إذا وقعت يف ِس�ياِق نفٍي مثل: ما رجٌل يف الدار، أو 

يف سياق استفهام مثل: هل رجٌل يف الدار ، ألهنا حينئٍذ كاحلكم عىل كل فرد .

)�� لابتداء بالنكرة ُمَسّوغات كثرية مذكورة يف كتب أخرى .

املبتـدأ واخلـبر
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وتفيد اخلصوص إذا كانت موصوفًة مثل: طالٌب غني يف الدار ، أو كانت 

مضافة مثل: طالُب علٍم يف الدار . فطالب يف اجلملتن اليشمل كلَّ طالٍب ، بل 

األول خاص بكونه غنيًا ، والثاين خاص بكونه طالب علم . 

* أقسام اخلرب:

يكون اخلرب مفردًا ومجلًة وشبَه مجلٍة . 

األول: املفـرد ، واملقص�ود به هنا )�� ما ليس مجل�ة )��. ومن أمثلة اإلخبار 

باملفرد: زيٌد حارض ، هند حارضة ، الرجان حارضان ، الطالبتان حارضتان ، 

الرجال حارضون ، الطالبات حارضات .

وكذل�ك قول�ك: زي�ٌد قائ�ٌم أب�وه . فقائ�ٌم خرب وهو اس�م فاع�ل ، وأبوه 

فاع�له .

الثـاين: اجلملـة، فعليًة كانت أم اسـميًة ، مث�ل: زيد قام أب�وه ، وزيد أبوه 

ق�ائم .

واجلملة التي تقع خربًا ال بد أن تشتمل عىل رابط يربطها باملبتدأ .

والروابط أربعة، وهي:

)�� ويف اإلع�راب ُيَقَصد باملفرد ما لي�س مثنى وال جمموعًا، ويقصد به ما ليس مضافًا وال 
شبيهًا باملضاف يف بحث املنادى وال النافية للجنس كام سيأيت  .

)�� أما اإلخبار بش�به اجلملة فهو من قبيل اجلملة ألن اخلرب هو املتعلق وهو اس�م أو فعل. 
فإن كان اسام فهو والظرف أو اجلار واملجرور مجلة. وإن كان فعًا فهو وفاعله مجلة.
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 1- الضمـر ، وه�و األص�ل يف الرب�ط ، كاهل�اء يف: زي�د قام أب�وه ، وزيد 

أبوه ق�ائم .

 ﴾ ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ      ومن�ه قول�ه تع�اىل:  ﴿  2- اسـم اإلشـارة، 
]األع�راف:�6[. فلب�اس مبتدأ أول ، والتق�وى مضاف إليه ، وذل�ك مبتدأ ثان 

وخري خربه واجلملة يف حمل رفع خرب للمبتدأ األول .

3- إعادة املبتدأ بلفظه ، ومنه قوله تعاىل:  ﴿ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ﴾  
]القارعة:�-�[ . فالقارعة مبتدأ أول ، وما اس�م اس�تفهام مبتدأ ثاٍن ، والقارعة 

الثانية خربه ، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ األول .

�- العموم ، بأن تكون مجلة اخلرب مش�تملة عىل اس�م َيُعّم املبتدأ وغريه ، 
مثل: زيد نعم الرجل . فزيد مبتدأ ، ومجلة نعم الرجل يف حمل رفع خرب . وكلمة 

الرجل تعم زيدًا وغريه .

وه�ذا كل�ه إذا مل تكن مجلة اخلرب نفَس املبت�دأ يف املعنى . فإن كانت كذلك 
مل حتت�ج إىل راب�ط . كام يف قوله تع�اىل:  ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴾  ]اإلخاص:�[، 
فه�و مبت�دأ أول ، واهلل أحد مبتدأ ثاٍن وخ�ربه ، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ 
األول ، ف�إنَّ ) ه��و � ضم�ري الش�أن ، وتفس�ريه ) اهلل أح�د �، والتفس�ري عن 

املفرَّ من حيث املفهوم .

ا ظرف مثل: زيد عندن�ا ، أو جار وجمرور  الثالث: شـبه اجلملـة ، وهي إمَّ
مث�ل: زي�د يف الدار . واخل�رب يف احلقيقة هو ما يتعلق به اجل�ار واملجرور ، وهو 

حمذوف وجوبًا ، تقديره مستقّر أو استقرَّ .

املبتـدأ واخلـبر
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ا ذات )أي يشء مادي� أو َعَرض ) أي يشء معنوي �، والظرف  واملبتدأ إمَّ

�ا زم�اين أو مكاين . وخُيْرَبُ ع�ن الذات بالظرف امل�كاين دون الزماين . تقول:  إمَّ

�ا الَعَرض فيخرب  زي�ٌد أم�اَم الباب ، وال يصح أن تق�ول: زيٌد يوَم اخلميَس . أمَّ

عن�ه بالظرف الزم�اين واملكاين ، تق�ول: اللعب خلَف املدرس�ِة ، واللعب يوَم 

اخلميس .

* اكتفاء املبتدأ بمرفوعه:

إذا كان املبتدأ وصفًا )�� معتمدًا عىل نفي أو اس�تفهام اكتفى بمرفوعه عن 

اخلرب . تقول: ما قائٌم الرجان ، وهل قائم الرجان ، وما مغلوب الرجان ، وهل 

مغلوٌب الرجان ، وما مجيٌل وجُه زيٍد ، وهل مجيٌل وجُه زيٍد ، فقائم يف املثالن 

األول والثاين مبتدأ وهو اسم فاعل ، والرجان فاعل َسدَّ َمَسدَّ اخلرب . ومغلوب 

يف املثالن الثالث والرابع مبتدأ وهو اس�م مفعول ، والرجان نائب فاعل س�دَّ 

 مَسدَّ اخلرب . ومجيل يف املثالن اخلامس والسادس مبتدأ وهو صفة مشبَّهة ، ووج�ه 
ف�اعل َس�دَّ مَسدَّ اخلرب .

* تعّدد اخلرب:

األص�ل أن خُي�رب عن املبت�دأ بخرب واحد . وق�د خُيرب عنه بخربي�ن فأكثر . 

ل، وغني خرٌب ثاٍن . ق�ال تعاىل: ﴿ ے      تق�ول: زي�ٌد قوّي غن�ّي . فقوي خ�رٌب أوَّ

ے         ۓ   ۓ   ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ﴾  ]الربوج:�6-�4[.

)�� اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، وسيأيت بحثها .
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ولي�س من تع�دد اخلرب قولك: الزي�دان كاتب وش�اعر ، ألن املقصود أن 

أح�د الزيدين كاتب والثاين ش�اعر . وكذلك ليس م�ن تعدد اخلرب قولك: زيٌد 

طبي�ٌب ماه�ٌر . إذا قص�دَت أنه ماه�ر يف الطب . فامه�ر صفة لطبي�ب . أما إذا 

قصدت أنه ماهر يف أمور كثرية فهو خرب ثاٍن .

* تقديم اخلرب عى املبتدأ :

األصل يف اخلرب أن يتأخر عن املبتدأ ، ولكنه قد يتقدم جوازًا يف مثل قولك: 

يف ال�دار زي�ٌد، وعندك زيٌد. ومن ذل�ك قوله تع�اىل:  ﴿ ڦ  ڦ   ﴾  ]القدر:5[. 

فسام خرب مقدم وهي مبتدأ مؤخر ، ألنَّ املبتدأ يف هذه اجلملة معرف��ة .

وجيب أن يتقدم اخلرب يف مواضَع، منها: 

- أن يك�ون املبتدأ نكرة واخلرُب ش�بَه مجلٍة ، مث�ل: يف الدار رجٌل ، وعندك 

كتاب.

- أو يكون اخلرب مما له الص�دارة يف الكام كاس�م االس�تفهام مث�ل: أين 

زي�د.

- أو يكون يف املبتدأ ضمرٌي يعود عىل بعض اخلرب مثل: يف الدار صاحُبها، 

فإنَّ��ك لو قدمَت املبت�دأ فقلَت: صاحبها يف الدار لعاد الضمري عىل الدار وهي 

متأخرة لفظًا ورتبة ، وذلك ال جي�وز .

املبتـدأ واخلـبر
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* حذف املبتدأ أو اخلرب:

جي�وز حذُف كلٍّ م�ن املبتدأ واخلرب عن�د وجود دليل ي�دل عىل املحذوف 

منه�ام. تقول لش�خص: َمن أن�ت ؟ فيقول: زيد ، أي أنا زي�د ، فزيد خرب ملبتدأ 

حم�ذوف. وتق�ول لش�خص: َمن عندك؟ فيق�ول: زيد ، أي عن�دي زيد ، فزيد 

مبتدأ خربه حمذوف . وقد اجتمع حذف املبتدأ واخلرب يف قوله تعاىل:  ﴿ ې  ى  

ى   ﴾ ]الذاريات:�5[، أي س�ام عليكم ، أنتم قوم منكرون ، فس�ام مبتدأ 

واخلرب حمذوف ، وقوم خرب واملبتدأ حمذوف . واحلذف يف كل ذلك جائز.

وُيَذف املبتدأ وجوبًا )�� يف أربعة مواضع، وهي:

�- إذا كان اخل�رب نعت�ًا مقطوع�ًا )�� ، مث�ل: م�ررُت بزيٍد الكري�ُم . برفع 

الكريم)�� عىل أنه خرب ملبتدأ حمذوف وجوبًا ، والتقدير: هو الكريم .

�- إذا كان اخلرب َقَس�اًم رصحيًا مثل: يف ذمتي ألس�اعَدنَّك . ففي ذمتي يف 

حمل رفع خرب ملبتدأ حمذوف ، والتقدير: يف ذمتي يمن .

�- إذا كان اخل�رب مص�درًا نائبًا ع�ن فعله ، مثل: صرٌب مجي�ٌل ، فصرب خرب 

ملبتدأ حمذوف ، وتقديره صربي . ومجيل صفة للخرب .

4- إذا كان اخل�رُب خمص�وص نِعَم وبِئ�َس وهو مؤخر، مث�ل: نعم الرجُل 

)�� مل يذكر صاحب القطر وجوب حذف املبتدأ .
)�� سيأيت بحث ذلك يف موضوع النعت .

)�� أما باجلر فهو صفة لزيد وال حذف يف اجلملة حينئٍذ .
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زي�ٌد، فزي�د خرب ملبتدأ حم�ذوف تقديره هو . فإن تقدم فه�و مبتدأ واجلملة بعده 

خ�رب . ويص�ح أن تكون مجلُة )نعم الرج�ل� خربًا مقدمًا وزي�ٌد مبتدأ مؤخرًا ، 

وعىل ه�ذا فا حذف .

وُيَذف اخلرب وجـوبـًا يف أربعـة مواضَع ، وهي:

�- إذا وقع اخلرب قبل جواب )لوال� االمتناعية )��، مثل: لوال اهلواُء َهَلَك 

احليوان . فاهلواء مبتدأ خربه حمذوف ، والتقدير: لوال اهلواء موجود .

�- إذا وقع اخلرب قبل جواب القسم الرصيح ، مثل: َلَعمري إنك صادق. 

فلعمري مبتدأ وهو قسم رصيح، واخلرب حمذوف تقديره َقَسمي . ومن ذلك قوله 

�ا مثل: عهُد اهلل فليس  تعاىل:   ﴿ پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    ﴾  ]احلجر:�7[. أمَّ

 رصحيًا يف القس�م . فإذا قلت: عهد اهلل جيب الوفاُء به فليس قس�اًم . وإذا قلت: 

عهُد اهلل ألَصُدَقنَّك . كان قساًم . وخربه حمذوف ج�وازًا .

�- إذا وقع اخلرب قبل حاٍل يمتنع أن تكون خربًا ، مثل: رضيب زيدًا قائاًم . 

فرضيب مبتدأ وزيدًا مفعول به وقائاًم حال واخلرب حمذوف ، والتقدير رضيب زيدًا 

)�� ل�وال أداة رشط غ�ري جازمة. ومجلة الرشط يف اجلمل�ة املذكورة: اهلواء موجود، ومجلة 
اجل�واب هلك احليوان. ولوال املذك�ورة تدل عىل امتناٍع لوج�وٍد، أي امتناع اجلواب 
لوج�ود ال�رشط. أي امتن�ع ه�اك احليوان بس�بب وج�ود اهل�واء. وتأيت ل�وال لغري 
االمتناع كالتحضيض مثل: لوال تفعل كذا، ولوال فعلَت كذا. وهي يف اجلملة األوىل 

للتحضيض، ويف الثانية للتوبيخ أو التنديم .

املبتـدأ واخلـبر
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حاصٌل إذا كان قائاًم . و) كان � هذه تامة ، فاعلها ضمري يعود إىل زيد ، واحلال 

املذكورة ال يصح أن تكون خربًا ، إذ ال يصح أن يقال: رضيب قائم .

4- إذا وقع اخلرب بعد واو املصاحبة أي املقارنة . مثل: كلُّ رجٍل وعمُله . 

فكل مبتدأ وخربه حمذوف ، والتقدير: كل رجل مع عمله مقرتنان .
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باب النواسخ

النواسخ عند النحاة أدوات ُتزيُل حكَم املبتدأ واخلرب .

وهي من حيث العمل ثاثة أنواع:

األول: يرفع املبتدأ وينصب اخلرب ، وهو كان وأخواهتا .

الثاين: ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب ، وهو إنَّ وأخواهتا .

الثالث: ينصب االثنن معًا ، وهو َظنَّ وأخواهتا .

  

بـاب النواســـخ
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1- كان وأخواتها )��

ه�ي ثاثة عرش فعًا ، كلها ترفع املبتدأ وُيس�مى اس�مها ، وتنصب اخلرب 
وُيس�مى خربه�ا . ثامنية منها تعمل هذا العمل با رشط ، وهي: كان وأمس�ى 
وأصب�ح وأضح�ى وظ�ّل وبات وص�ار ولي�س . والتمثيل هلا س�هل . وأربعة 
منها تعمل هذا العمل برشط أن يتقدم عليها نفي أو ش�بهه . وهي: زال وبرح 
وانف�ك وَفتِئ . مثال النفي قوله تع�اىل:  ﴿ پ  ڀ  ڀ   ﴾  ]هود:��8[ ، 
ومثال شبه النفي ) وهو النهي والدعاء � قولك ُتويص شخصًا: ال تزْل َحِذرًا ، 
وقولك لشخص تدعو له باخلري: ال زال اخلرُي حاصًا لك . وفعل واحد يعمل 
برشط أن تسبقه )ما� املصدرية الظرفية وهو دام مثل: ال أنقُض العهَد ما دمُت 
حيًا . ومنه قوله تعاىل:  ﴿    ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴾ ]مريم:��[، 
ُل مع ما بعدها بمصدر مع مدة ،  وُس�ميت )ما� هذه مصدرية ظرفية ألهنا ُتَؤوَّ

فتأويل ما دمُت حيًا: م�دة دوامي َحيًَّا .

م خرب الفعل الناقص: ط وتقدُّ * َتوسُّ

جيوز أن يتوسط خرب الفعل الناقص ، فيقع بن الفعل واسمه . قال تعاىل:  
﴿ ھ  ھ  ھ  ے   ے   ﴾ ]ال�روم:47[ . وتق�ول: ظ��ل نائ�اًم زي�ٌد، 

وأضحى يف الدار خالٌد .

وجي�وز أن يتقدم اخلرب عىل الفعل واس�مه . تقول: نائاًم كان زيٌد . إالّ خرب 

)�� تس�مى ه�ذه األفعال ناقصة إما ألهن�ا ال تكتفي باملرفوع، وإم�ا ألهنا تدل عىل احلدث 
فقط، مع أن بقية األفعال تدل عىل احلدث والزمان .
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لي�س وم�ا دام ، فا جيوز ذلك فيهام ، فا يصح أن تق�ول: نائاًم ليس زيٌد ، وال 
جالسًا ما دام خالٌد .

* جميء بعض هذه األفعال بمعنى صار:

األفعـال: كان وأصبح وظل وأمس�ى وأضح�ى وردت بمعنى صار التي 
ت�دل عىل التحّول . قال تعاىل:  ﴿ ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ﴾  
]الواقع�ة:5-6[، وق�ال:  ﴿ ڍ  ڍ  ڌ  ﴾ ]آل عمران:��0[، وقال: 

 ﴿ ڄ  ڃ  ڃ  ﴾ ]النح�ل:58[، وتق�ول: أمس�ى زي�د غني�ًا ، وأضح�ى 
الزرُع خمرضًا .

* ورود بعض هذه األفعال تامًا:

األفع�ال الناقص�ة ) م�ا ع�دا: م�ا فتئ وم�ا زال ولي�س � َت�ِرُد تام�ًة ، أي 
تكتف�ي باملرفوع ع�ىل أنه فاعل، كام يف قوله تع�اىل:  ﴿ ې  ى             ى  ائ  ﴾ 

]البق�رة:�80[ ف�كان بمعن�ى حصل ، وذو فاعلها . وقول�ه تعاىل:  ﴿ ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ ﴾  ]ال�روم:�7[، أي ح�ن تدخل�ون يف املس�اء 
والصب�اح ، وواو اجلامعة فاعل . وقول�ه تعاىل: ﴿ ىئ  يئ   جب  حب ﴾ 

]هود:�08[، أي ما َبِقيت ، والسموات فاعل .

* زيــادة كان:

األصل يف كان أن ُتستعمل ناقصًة فتحتاج إىل اسم مرفوع وخرب منصوب، 
مثل: كان الرجل نائاًم . وتس�تعمل تامة كام س�بق قبل هذا . وتس�تعمل زائدة ، 

كــان وأخواتها
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فا حتتاج إىل اس�م وال خرب ، ولكن برشطن: أحدمها أن تكون بلفظ املايض ، 
والثاين أن تقع بن ش�يئن متازَمن ليسا جارًا وجمرورًا . تقول: ما كان أحسَن 
الص�دَق ، ف�كان هن�ا زائدة ، وقد وقعت ب�ن )ما� التعجبي�ة وفعل التعجب . 
وتق�ول: مل ُيوَج�د كان مثُل�ك ، فقد وقع�ت بن الفعل ومرفوع�ه ، يوجد فعل 

مضارع مبني للمجهول ، ومثُل نائب فاعل والكاف مضاف إليه .

* حذف نون مضـارع كان:

جي�وز حذف نون مض�ارع كان يف حالة اجلزم ب�رشط أن ال يتصل بضمري 
نصب وال بحرٍف س�اكٍن وال يكون موقوفًا عليه . قال تعاىل عىل لس�ان مريم:  
﴿ ۀ  ہ  ہ ﴾ ]مري�م:�0[. وال جي�وز احل�ذف يف مث�ل: إن َي�ُكنْ�ُه ، التصال 
الفع�ل بضم�ري نص�ب . وال يف مثل: مل يك�ن الرجل ح�ارضًا ، التصال الفعل 
بحرف س�اكن . وإذا قل�َت: مل يك خالد ح�ارضًا، وأردت الوقوف عىل مل يك 

قلَت: مل يكن .

* حـذف كان:

�ا م�ع اس�مها . أما حذفه�ا وحدها  �ا وحده�ا ، وإمَّ جي�وز ح�ذف كان إمَّ
والتعوي�ض عنها بام فذلك بعد )أْن� املصدري�ة يف املواضع التي يراد هبا تعليل 
فع�ل بفع�ل . تقول: أّما أنت منطلقًا انطلقُت . و)أما� هنا هي أن املصدرية وما 
الزائ�دة ، فأدغم�ت النون يف امليم . وأصل اجلملة: انطلقُت ألْن كنَت منطلقًا ، 
ض عنها بام ، فانفصل الضمري وحذفت الام . ففي قولك:  فحذفت كان وُعوِّ
أما أنت منطلقًا انطلقُت ، أنت اسم كان املحذوفة ، ومنطلقًا خربها . والتعليل 

فيها هو أنك تريد: أين انطلقُت ألنك انطلقَت .
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�ا حذفها مع اس�مها فذلك بعد ) إْن � و) لو � الرشطيتن ، مثل: املرُء  وأمَّ

جَم�ِزيٌّ بعمل�ه إن خريًا فخرٌي أو رشًا ف�رش . أي إن كان عمله خريًا أو كان عمله 

رشًا . فخ�ريًا خ�رب ل�كان املحذوفة مع اس�مها ، ورشًا خرب هل�ا كذلك . ومثل: 

الَتمْس ولو خامتًا من حديد . أي ولو كان ما تلتِمُس�ه خامتًا من حديد ، فخامتًا 

خرب لكان املحذوفة مع اسمها .

* احلروف التي تعمل عمل الفعل الناقص:

هي: )ما� و)ال� و)الت� )�� النافيات املشبَّهات بليس .

)مـا( مث��ل: م��ا أنت رابح��ًا ، ق�ال تع�اىل:  ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ﴾  ]يوس�ف: 

��[ )��، وال تعمل هذا العمل إاّل برشوط ثاثة وهي:

)�� أن ال يتقدم خربها عىل اسمها .

)�� أن ال تقرتن بإْن الزائدة .

)�� أن ال يق�رتن خربه�ا بإالّ . فا تعمل يف مثل: م�ا ُظلٌم طرُد الكاذب، 

لتقدم اخلرب . وال يف مثل: ما إن أنت حارٌض ، لوجود إن الزائ�دة ، وال يف مثل: 

ما أنت إال تاج�ر ، لوجود إالّ . ومنه قوله تعاىل:  ﴿ ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ﴾ ]آل 

عمران:�44[ .

)�� أضاف بعض النحاة ) إن �النافية، وخالفهم أكثر البرصين .
)�� ال تعم�ل ) م�ا � عن�د بني متيم، لذلك س�امها النحاة م�ا احلجازي�ة ) أي العاملة عمل 

ليس� .

كــان وأخواتها
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) ال ( كقول الشاعر:

َتَعزَّ فا يشٌء عىل األرض باقيًا        ..........................)��

وال تعمل هذا العمل إالّ برشوط أربعة ، وهي:

)�� أن ال يقرتن اخلرب بإالّ .

)�� أن ال يتقدم اخلرب عىل االسم .

)�� أن يقع ذلك يف الشعر دون النثر .

)�4 أن يكون معموالها نكرتن .

) الَت ( ويش�رتط لعمله�ا أن يك�ون اس�مها وخربها لف�ظ ) احلن � وما 

رادف�ه، وأن حُي�َذف أحدمها. والغالُب حذُف االس�م، قال تعاىل:  ﴿ ٿ  ٹ  

ٹ  ﴾ ]ص:�[، وورد يف بعض الشعر:

........ والَت ساعَة َمنَْدِم        ........................)��

أي الت احلُن حَن مناص ، والَت الساعُة ساعَة مندِم .

)�� مل يوقف عىل قائله، انظر عنه: معامل االهتدا ص ��. ع
)�� متام البيت:

ندم البغاة والت ساعة مندم      والبغي مرت���ع مبتغيه وخيُم

وهو ملحمد بن عيسى التميمي، وقيل: حممد بن مالك الكناين. انظر: رشح ابن عقيل 
ص ��7 و �85-�85. ع
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2- إنَّ وأخواتها

. وعملها نصب  هـي سـتة أحــرف: إنَّ وأنَّ وكأنَّ ولكّن ولي�َت وَلَع��لَّ

املبتدأ عىل أن�ه اس�مها ، ورف�ع اخلرب عىل أن�ه خ�ربها.   

1، 2- إنَّ وأنَّ ، بتش�ديد الن�ون فيه�ام ، وك�ر اهلم�زة يف األوىل وفتحها 

يف الثاني�ة. ومها للتوكيد ، فإذا أردت أن تؤك�د قولك: زيد قائم قلت: إنَّ زيدًا 

قائم، أو علمُت أّن زيدًا قائم.

و) أنَّ � املفتوحة اهلمزة ال بّد أن يسبقها يشء ، كام يف املثال السابق. وهي 

ل مع ما بعدها بمصدٍر كام سيأيت. مصدرية ، تؤوَّ

3- لك�ّن ، وهي لاس�تدراك ، واالس�تدراك: » تعقيب ال�كام بام يرفع 

التوهم «. فإذا أردت اإلخبار عن زيد بأنه ش�جاع فقد يتوهم السامع أنه كريم 

أيضًا ، ألن الغالب أن يكون الش�جاع كرياًم ، وإذا علمت أنه بخيل قلت: زيد 

شجاع لكنه بخيل.

�- كأّن ، وهي للتشبيه )��. تق�ول: كأّن زي�دًا أس�د.

�- لي�ت ، وه�ي للتمني:» وه�و طلب أمر حمبوب ال يمك�ن حصوله «، 

كقول الش�يخ: ليَت الشباَب يعود. أو يمكن حصوله لكنه َعِر ، كقول الفقري 

اآليس: ليَت يل ألَف دينار.

)�� ذكر صاحب القطر ورود كأّن للظن. وقال آخرون: ال ترد إال للتشبيه .

إن وأخواتها
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6- لع�ّل ، وهي للرتجي: » وهو طلب أمر حمبوب ال يصعب حصوله «، 

مث�ل: لع�لَّ اهلل يرمحن�ا. أو للتعليل مثل: ِعظ الظاملَ لعله يرتدُع. أو لإلش�فاق ، 

وهو توّقع أمر مكروه مثل: لعّل العدوَّ يباغتنا.

* َكّف هذه األحرف عن العمل:

إذا اقرتن�ت هب�ذه األح�رف ) م�ا � الزائ�دة )�� َكّفته�ا عن العم�ل ، وزال 

اختصاصه�ا باألس�امء. تق�ول: إنام زي�د كاتب ، فإن�ام كافة ومكفوف�ة ) الكافة 

م�ا واملكفوف�ة إنَّ �. وزيد كاتب مبتدأ وخرب. وتق�ول: إنام يفوز الصادق ، فقد 

دخلت عىل الفعل. ويف القرآن الكريم:  ﴿ ڤ     ڤ  ڤڦ  ﴾ ]ص:65[، و﴿ ے  

ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ﴾ ]يس:��[.

وُيس�تثنى من ذل�ك ) ليت �، فإهن�ا إذا اقرتنت بام تبقى خمتصًة باألس�امء. 

لذل�ك أجازوا إعامهَلا وإمهاهل�ا. تقول: ليتام أخاك ح�ارٌض ) باإلعامل � ، وليتام 

أخوك حارض ) باإلمهال �.

* ختفيف النون:

�- إذا خففت )إن� املكسورة اهلمزة جاز إعامهُلا وإمهاهُلا ، تقول: إْن زيدًا 

. كام يف قوله  )�� بخ�اف ) م�ا � االس�مية أو احلرفية املصدرية فاهن�ام ال يبطان عم�ل إنَّ
، وكيد خربها.  تعاىل:  ﴿  ڇ   ڇ   ڍ           ڍ ﴾  ]ط�ه: 69[ فام اسم موصول اسم إنَّ

وتكتب ) ما � هذه منفصلة عن ) إنَّ � .
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منطل�ٌق ، وإْن زي�ٌد مَلنطلٌق. وإذا ُأمِهلت وجَب اق�رتاُن خربها بام التوكيد )��، 

كام يف املثال الثاين املتقدم.

�- إذا ُخفف�ت )أن� املفتوح�ُة اهلم�زِة َبقي�ت عامل�ًة ، ولك�ن جي�ب فيها 

أم�ور:

األول: أن حُيَذف اسُمها عىل أنه ضمري الشأن.

الثاين: أن يكون خربها مجلًة فعليًة أو اسمية.

الثالـث: إذا كان خربه�ا مجل�ة فعلي�ة فعُلها مت�رصٌف مل ُيقَصد ب�ه الدعاء 

َوَج�َب أن ُيفَص�ل بينها وب�ن الفعل بَِقد أو حرِف تنفي�س )�� أو حرِف نفي أو 

)ل�و�. مثال )قد� قوله تعاىل:  ﴿ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ﴾  ]املائدة:���[. ومثال 

حرف التنفيس قوله تعاىل:  ﴿ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴾  ]املزمل:�0[. ومثال 

النفي قوله تعاىل:  ﴿ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ ﴾ ]املائدة:�7[. ومثال )لو� قوله 

تع�اىل:  ﴿ ٿ  ٿ  ﴾ ]اجل�ن:�6[. فاس�م أن يف اجلميع حمذوف ، واجلملة 

الفعلية يف حمل رفع خربها.

ا إذا كان اخلرب مج�لًة اس�ميًة أو فعلي�ًة فعُل��ها ج�امد أو مترصف ُقِصَد  أمَّ

به الدعاء فا حتتاج إىل فاصل. مثال االس�مية قوله تعاىل: ﴿  ڇ  ڍ  

تع�اىل:  قول�ه  اجلام�د  ومث�ال  ]يون�س:�0[.   ﴾  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

)�� سيأيت بحث هذه الام  .
)�� السن أو سوف  .

إن وأخواتها
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﴿ مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب ﴾  ]النج�م:�9[. ومث�ال م��ا ُقِص��َد به الُدَع�اء 

قوله تعاىل: ﴿ ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ﴾ )�� ]النور:9[.

�- إذا خفف�ت ) كأنَّ � بِقي�ت عامل�ًة ، وجاز ذكُر اس�ِمها وه�و األكثر ، 

وجاز حذفه قليًا. قال الشاعر َيِصف امرأة:

...............................       كأْن ظبية تعطو إىل واِرِق الَسَلم)��

ُرِوي بنصب ظبية عىل أهنا اسم كأْن ، ومجلة تعطو صفته واخلرب حمذوف. 

وُرِوَي برفع ظبية عىل أهنا خرب كأن واسمها حمذوف.

وإذا كان خربها مجلًة فعليًة َوَجَب أن ُيفَصل بينها وبن الفعل بَلْم أو َق�ْد. 

مث�ال ) مل � ق�وله تعاىل:  ﴿  ېئ    ېئ  ېئ    ىئىئ ﴾  ]يونس:�4[. ومثال ) قد � 

قول الشاعر عن احلرب:

.........................       فمح�ذوُرها كأْن قد ألّما )��

)�� يف ق�راءة م�ن خف�ف أْن وكر الضاد، كام يف رشح القط�ر ص �54، وهي قراءة نافع 
ورويس. انظر: معجم القراءات للدكتور عبد اللطيف اخلطيب 6/���.ع

َلم. )�� أي كأنَّ هذه املرأَة ظبية متد عنَقها لتتناول ورَق الشجر املعروف بالسَّ
اهل�دى  وس�بيل   ،�5 ص  االهت�دا  مع�امل  انظ�ر:  قائل�ه.  يف  اختل�ف  وق�د  قل�ُت: 

ص �57 . ع
)�� البيت بتاممه:

ال هَيوَلنَّك اصطاء َلَظى احلر     ب فمحذورها كأْن قد ألّما
قل�ُت: والبي�ت مل يعثر له عىل قائ�ل معن. انظر: عدة الس�الك إىل حتقيق أوضح املس�الك 

�/��8 . ع
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اسم كأْن يف املثالن ضمري الشأن حمذوف ، واجلملة الفعلية خربها.

4- إذا ُخفف�ت )لك�ْن� فإهن�ا هُتَم�ل ، ق�ال تع�اىل:  ﴿ ۇئ   ۇئ  ۆئ  

ۆئ ﴾ ]النساء:��6[ اآلي��ة.

* متى يتوسط خرب هذه األحرف:

هذه األحرف ال جي�وز أن يتوس�ط )�� خربها بينها وبن اس�مها فا يقال: 

إنَّ قائ�م زي�دًا. إال إذا كان اخلرب ظرفًا أو جارًا وجمرورًا ، مثل: إنَّ خلَف اجلدار 

 حديق�ًة. وإنَّ يف ال�دار زي�دًا. ق�ال تع�اىل:   ﴿ ڱ  ڱ  ں  ﴾  ]املزم�ل:��[، 

و﴿ ڍ    ڌ  ڌ  ڎ ﴾ ]النازعات:�6[.

* متى ُتفتح مهزة ) إنَّ ( ومتى تكرس:

تفت�ح مهزة إنَّ إذا وقعت ه�ي ومعموالها موقع املص�در. وه�ذا املصدر 

يك�ون يف حمل رف�ع ، مثل: َظَهَر أنك ص�ادق. املصدر فاعل ظه�ر ، والتأويل: 

ظه�ر صدُقك. ومث�ل: ُعِلَم أنك جمتهد ، املصدر نائب فاع�ل ُعِلَم ، والتأويل: 

ُعِل�َم اجتهاُدك. ويف حمل نصب مث�ل: علمُت أنك خملص، املصدر مفعول به ، 

والتأوي�ل: علمُت إخاَصك. ويف حمل جر مث�ل: أكرمُتك ألنك ويّف. املصدر 

جمرور بالام. والتأويل: أكرمُتك لِوفاِئك.

)�� أما تقدم اخلرب عىل احلرف واسمه فا جي�وز مطلقًا .

إن وأخواتها
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* وُتكرس مهزة إنَّ يف مواضع)��، منها:

�- أن تق�ع يف االبتداء ، ك�ام يف قوله تعاىل:  ﴿ ڎ    ڎ  ڈ ﴾  
]الكوث�ر:�[. وم�ن وقوعه�ا يف االبتداء ما لو وقعت بعد أال االس�تفتاحية ، كام 

يف قول�ه تع�اىل:  ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ﴾  
]يونس:�6[. 

وكذا لو وقعت بعد النداء ، ويف القرآن الكريم:  ﴿ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀۀ  ﴾  ]إبراهيم:�8[.

�- أن تَق�ع بعد القَس�م مثل: واهلل إنك لصادق. ق�ال تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ﴾ ]الدخان:�-�[.

�- أن تق�ع بع�د الق�ول مثل: قل�ُت لصاحب�ي إنك خمل�ص. ويف القرآن 
الكريم:  ﴿ ڈ  ژ     ژ  ڑ  ﴾  ]مريم:�0[.

 ﴾ ڱ   ڱ      ڱ        ڳ    ﴿ تع�اىل:  ق�ال  بعده�ا،  ال�ام  تق�ع  أن   -4
]املنافقون:�[.

* الم االبتداء:

ٍد  ه�ي للتوكيد ، تقول: َلزيٌد حارٌض. ف�إذا أردَت توكيَد هذه اجلملة بمؤكِّ
آخر، وهو إنَّ ، أّخرت الام فقلَت: إنَّ زيدًا حلارٌض.

)�� مذك�ورة يف كت�ب أخرى، ومن تلك املواضع أن تقع ص�در صلة. مثل: جاء الذي إنه 
فاضل، ومنها أن تقع بعد واو احلال مثل: زارين وإنه مرع . 
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وُتس�مى الام هنا الام املزحلقة ، لَِتزحُلقها عن املبتدأ إىل اخلرب. وُتسمى 

أيض�ا ال�ام الفارقة ، ألهن�ا تفّرق بن أن املخفف�ة من الثقيل�ة املهملة التي هي 

لإلثب�ات وبن إن النافية املهملة. تق�ول إذا أردَت إثبات الصدِق لزيٍد: إن زيٌد 

َلصادق. وتقول إذا أردَت النفي: إن زيٌد صادٌق. فالام يف اجلملة األوىل دّلت 

عىل أهنا خمففة مثبِتة. وعدم الام يف اجلملة الثانية دّل عىل النفي )�� ، أي ما زيٌد 

صادق.

* مواضع الم االبتداء:

َتق�ّدَم أنَّ ال�ام تدخل عىل املبت�دأ مثل: َلزيٌد حارض. أم�ا عند دخ�ول إنَّ 

فتدخل عىل املتأخر من معموَليها ، فتدخل عىل اخلرب املتأخر كام يف قوله تعاىل:  

 ﴿ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ﴾ ]الرع�د:6[، وع�ىل املبت�دأ املتأخر ك�ام يف قوله تعاىل:  

َم مثل: إنَّ  ﴿ ڍ    ڌ  ڌ  ڎ﴾ ]النازعات:�6[. وتدخل عىل معمول اخلرب إذا َتَقدَّ

 . زي�دًا َلطعاَمك آكٌل. فطعامك مفعول به الس�م الفاعل آكل الذي هو خرب إنَّ

وتدخ�ل عىل ضم�ري الَفصل كام يف قوله تع�اىل:  ﴿  ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ ﴾  

]آل عم�ران:�6[، ه�ذا اس�م إنَّ والام للتوكي�د ، وهو ضمري فص�ل ال حمل له 

م�ن اإلع�راب ، والقصص خ�رب إن واحلقُّ صفته. وجيوز أن ُيع�رب مبتدأ ثانيًا 

. والقصص خربه واجلملة خرب إنَّ

  

)�� إال إذا دّلت قرينة عىل اإلثبات فإن دخول الام ال جيب . 

إن وأخواتها
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) ال ( النافية للجنس

أحلق�وا ب�إنَّ يف العم�ل ) ال � النافية للجنس مثل: ال رج�َل حارٌض أي ال 
واحد وال أكثر. وتعمل عمل إنَّ بثاثة رشوط:

)�� أن تكون نافية للجنس.

)�� أن يكون اسمها وخربها نكرتن.

)�� أن ال يتقدم اخلرب عىل االسم.

ف�إن ختّل�ف ال�رشط األول ، بأن مل تك�ن نافي�ة للجنس ، بل كان�ت نافية 
للوح�دة كان�ت عاملة عمَل ليس مث�ل: ال رجٌل ح�ارضًا ، أي ال رجٌل واحد 
حارضًا. ويمكن أن يكون احلارُض اثنن فأكثر ، لذلك يصح أن ُيقال: ال رجٌل 

حارضًا بل رجان أو رجال. ومثل هذا ال يصح يف النافية للجنس.

َم  وإن ختّل�ف الرشط�ان األخريان بأن كان أحد معموليه�ا معرفًة ، أو َتقدَّ
اخل�رب وَجب إمهاهُل�ا وتكراُرها. مث�ل: ال زيٌد حارٌض وال خال�ٌد ، وال يف الدار 
رج�ٌل وال ام�رأٌة. ويف الق�رآن الكري�م:  ﴿  ېئ  ىئ    ىئ  ىئ    ی  ی  ی   ﴾  

]الصافات:47[.

* أحوال اسم ) ال (:

�- ُيبنى إذا كان مفردًا  )��، أي ال مضافًا وال ش�بيهًا باملضاف. فهو مبني 

)�� قد ُيقصد باملفرد ما ليس مثنى وال جمموعًا، وق�د ُيقصد ب�ه ما ليس مضافًا وال ش�بيهًا 
ب�ه، وقد سبق هذا يف تعليٍق عىل أقسام اخلرب . 
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عىل ما ُينَصب به لو كان ُمْعَربًا. مثل: ال رجَل حارٌض ، فرجل مبني عىل الفتح، 

ألن�ه ُينص�ب بالفتح�ة. وكذلك مثل: ال رج�ال حارضون. فرج�ال مبني عىل 

الفت�ح، ألنه مجع تكس�ري ، ومجع التكس�ري ُينص�ب بالفتحة كاملف�رد. ومثل: ال 

رجل�ن ح�ارضان ، وال مس�افِرين عائدون. االس�امن يف اجلملت�ن مبنيان عىل 

الياء ألن املثنى ومجع املذكر السامل ُينصبان بالياء. ومثل: ال طالباِت حارضاٌت. 

االس�م مبني عىل الكر ، ألن مجع املؤنث الس�امل ُينصب بالكرة. وجيوز فيه 

البناء عىل الفتح.

�- ُيعرب إذا كان مضافًا أو ش�بيهًا باملضاف. فاملضاف مثل: ال صاحَب 

إحساٍن مذموٌم . فصاحب اسم ال منصوب بالفتحة.

ا  والش�بيه باملض�اف ه�و ما اتص�ل به يشء من متام معن�اه. وهذا اليء إمَّ

مرفوع باس�م ال مثل: ال قبيحًا فعُله حمموٌد. فقبيحًا اسم ال منصوب بالفتحة ، 

وهو صفة مشبهة ، والفاعل فع�ُله.

�ا منص�وب باس�م ال مث�ل: ال ُمنج�زًا عمَل�ه مق�رٌص. منجزًا اس�م ال  وإمَّ

منصوب بالفتحة وهو اسم فاعل ، وعمَله مفعول به.

�ا جمرور متعلق باس�م ال مثل: ال أفضَل منك حارٌض. أفضل اس�م ال  وإمَّ

منصوب بالفتحة. منك جار وجمرور متعلق بأفضل. حارض خربها )��.

)�� هناك مسألتان من مسائل ) ال � ذكرمها صاحب القطر بإجياز ال خيلو من غموض. ومل 
أتعرض هلام، ألهنام - فيام أرى - يربكان الطالب ذا املستوى املتوسط. ومها مذكورتان 

يف كتب أعىل من هذا املستوى.

)ال( النافيــة للجنــس
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3- ظّن وأخواتها

ى أفعاَل القلوب. وهي تنصب املبتدأ واخلرب عىل أهنام مفعوالن  وهذه ُتسمَّ
هل�ا. ذك�ر صاحب القطر ثامنيًة منه�ا. أربعة تدل عىل اليق�ن ، وأربعًة تدل عىل 

الظن أي الرجحان.

أفع�ال اليق�ن: ) َعِلَم � مثل: علم�ُت صاحبي وفي�ًا. و) رأى � )��  مثل: 
رأي�ُت الص�دَق ُمنجي�ًا. و) درى � مث�ل: دريُت زيدًا مس�افرًا. و) َوَج�َد � )��  

مثل: وج�دُت العلَم نافعًا. ومن أمثلة أفعال اليقن قوله تعاىل:  ﴿ ڭ  ڭ  
﴾ ]ص:44[. وق�ول�ه:   ٿ    ٿ  ٹٹ    ]املمتحن�ة:�0[. وقول�ه:  ﴿      ۇ ﴾  

﴿  ۈئ   ۈئ  ېئ   ﴾   ]املعارج:6[.

أفعال الرجحان: ) ظنَّ � مثل: ظننُتك غائبًا. و) َحِسَب � )�� مثل: َحِسبُتَك 
رابحًا. و) خاَل � مثل: ِخْلُت القمَر طالعًا. و) َزَعَم � مثل: زعمُت أخاك غنيًا. 

ويف القرآن الكريم:  ﴿ پ  پ  ڀ  ڀ ﴾  ]النور:��[.

وواض�ح أنَّ ه�ذه األفع�ال تنصب مفعول�ن أصلهام مبتدأ وخ�رٌب. فمثل 
قول�ك: علم�ُت زي�دًا مس�افرًا ، األصل: زي�ٌد مس�افٌر. وهناك أفع�ال تنصب 
مفعول�ن لي�س أصُله�ام مبت�دًأ وخربًا ، مث�ل: أعط�ى ، تقول: أعطي�ُت الفقرَي 

درمهًا ، إذ ال يصح أن ُيقال: الفقرُي درهٌم.

)�� هي القلبية التي بمعنى علم. أما البرصية فتتعدى إىل مفعول واحد مثل: رأيت اهلاَل، 
أي أبرصته . 

)�� أي التي بمعنى علم، أما مثل: وجدَت القلَم املفقود فتتعدى إىل مفعول واحد . 
)�� أي التي بمعنى ظّن، أما مثل: حسبُت الدراهَم أي عددهتا فلها مفعول واحد . 



12�

* إلغاء هذه األفعال:

اإللغاء إبطاُل العمل يف اللفظ واملحل ، وذلك يف حالتن:

األوىل: إذا وقعت هذه األفعال متأخرة عن املفعولن معًا مثل: زيٌد مسافٌر 

ظننُت. وجيوز اإلعامل ، لكن اإللغاء أرجح.

الثانية: إذا وقعت بن املفعولن مثل: زيٌد ظننت مس�افر ، ويف هذه احلالة 

يستوي اإلعامل واإللغاء.

* تعليق هذه األفعال:

التعلي�ق إبط�اُل العم�ل لفظًا ال حم�ًا ، فلذل�ك ُيقال بعد إع�راب اجلملِة 

ت َمَس�ّد مفعويل الفعل امُلعّلق. والتعليق يكون  املعّلقِة: هي يف حمل نصب َس�دَّ

إذا وقع بن الفعِل ومفعوليه أداة ال يعمل ما قبلها فيام بعدها.

وهـذه ستة ألفاظ :

�- )ما� النافية مثل: علمت ما زيٌد قائم. فزيد قائم مبتدأ وخرب ، واجلملة 

يف حمل نصب سّدت مسّد مفعويل َعِلَم. وكذا ُيقال فيام ييل.

�- )ال� النافية مثل: علمت ال زيٌد قائم وال خالٌد.

�- )إن� النافية مثل: ظننُت إِْن زيٌد قائٌم.

ظّن وأخواتــها
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4- )الم االبتداء� مثل: حسبُت َلزيٌد قائٌم.

5- )الم القسم� مثل: رأيُت واهلل َلريبحنَّ الصادُق.

6- )االستفهام� مثل: دريُت أزيٌد قائٌم أم خالٌد. وعلمُت أبو َمن زيٌد. ويف 

القرآن الكريم: ﴿ ھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے  ۓ﴾  ]األنبياء:�09[.
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الفاعـل

» هو اس�م أو شبهه ُأسنَِد إليه فعٌل متقدم تام مبني للمعلوم « ، سواٌء وقع 

من�ه الفع�ل مثل: حرَض زيٌد ، أم قام به مثل: مات الرجُل. وس�واء كان الفاعل 

اساًم رصحيًا كام يف املثالن السابقن ، أم كان مؤوالً به مثل: جيب أن تتهَد. فاعل 

جيب ه�و املصدر املؤول من أن املصدرية والفع�ل ، والتقدير: جيب اجتهاُدك. 

ومث�ل: َظَه�َر أنك ص�ادق ، فاعل ظهر هو املص�در املؤول م�ن أّن ومعموَليها 

والتقدير: ظهَر صدُقك.

وسواء كان الفعل رصحيًا كام يف األمثلة السابقة أم كان شبيهًا بالفعل مثل: 

زي�د قائٌم أبوه. فأبوه فاعل قائم الذي هو اس�م فاعل ، ومث�ل: زيد بعيٌد داُره. 

ف�داره فاع�ل بعيد الذي هو صفة مش�ّبهة ومث�ل: َهيهاَت الرج�وُع. فالرجوع 

فاعل هيهات الذي هو اسم فعل بمعنى َبُعَد.

والب�د أن يك�ون الفعل متقدمًا عىل الفاعل ، فإن قلَت يف س�افر زيٌد: زيٌد 

سافَر ، فزيد مبتدأ ، واجلملة من سافر وفاعلها املسترت يف حمل رفع خرب.

والب�د أن يكون الفعل تامًا ، فل�و كان ناقصًا مثل: كان الرجل نائاًم ، كان 

الرجل اساًم لكان ال فاعًا.

 ، والبد أن يكون مبنيًا للمعلوم ، فلو كان مبنيًا للمجهول مثل: ُقتَِل اللصُّ

كان اللص نائبًا عن الفاعل ال فاعًا.

الـفاعـــــل
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وحكُم الفاعِل الرفُع مثل: قاَم زيد ، وحرَض موس�ى ، وس�افَر املحامي ، 
ونج�َح التلميذان ، وجلَس أخوك ، وف�از املّتقون. فالفاعل يف اجلميع مرفوع: 
األول بالضم�ة الظاهرة ، والثاين والثالث بالضم�ة املّقدرِة ، والرابع باأللف ، 

واخلامس والسادس بالواو.

وم�ن أحكام الفعل أن ال تلحقه عام�ُة تثنيٍة أو مجٍع إذا كان الفاعل مثنى 
أو جمموع�ًا. فكام تقول: حرَض الرجل تقول: ح�رض الرجان وحرض الرجال 
وصدقت النسوة. وورد يف لغٍة ضعيفٍة ما خيالف ذلك. ومنه قول الشاعر)�� :

..........................       وق�د أْسَلماُه ُمبَع�ٌد ومَح�يٌم

ومن�ه ق�ول النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص )�� : » يتعاقب�ون فيك�م مائك�ٌة باللي�ل ومائك�ٌة 
َل ذلك بعض النحاة بأنَّ الفاعل األلف يف ) أس�لامه � والواو  بالنهار «. وقد أوَّ

�ا ما بعدمها َفَبَدٌل. يف )يتعاقبون�، أمَّ

* تأنيث الفعل للفاعل:

إذا كان الفاع�ل مؤنثًا حِلقت آخر الفعل املايض تاٌء س�اكنٌة مثل: س�افرت 
فاطمة ، وتاء متحركة إذا كان ] العامل [ وصفًا مثل: هند مسافرة ] أمها [ )��، 

)�� هو عبد اهلل بن قيس الرقيات. انظر: رشح ابن عقيل ص ��6 و 849. ع . 
)�� ه�ذا احلديث رواه البخاري هب�ذا اللفظ يف )مواقيت الصاة� ]5�0[، ورواه يف )بدء 
اخلل�ق� ]��05[ بلف�ظ: » إّن املالئكة يتعاقبون فيكم ...« إلخ. وكذلك رواه باللفظ 
األخ�ري مس�لم يف صحيحه ]��6[. قل�ُت: لفظ )إّن� لي�س يف الصحيحن، وهو يف 

النسائي كام جاء يف فتح الباري )�/��4 . ع
)�� ما بن املعكوفتن زيادة مني. ع 
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ويكون حرف املضارعة تاء إذا كان الفعل مضارعًا مثل: تس�افر هنٌد. وتأنيث 

ا جائز أو واجب أو ممتنع. الفع�ل)��  إمَّ

اجلائز يف أربع حاالت ، وهي: 

�- أن يك�ون الفاع�ُل جم�ازيَّ التأنيث ، مثل: طلعت الش�مُس ، وانتهت 

احلرب ، وانشقت السامء . وجي�وز أن حتذف التاء لكن التأنيث أرج�ح .

�- أن يوج�د ب�ن الفع�ل والفاعل فاصل مثل: س�افرت الي�وم فاطمُة ، 

وقرأت الكتاَب سعاُد. وجيوز حذف التاء. لكن إثباهتا أفص�ح .

�- أن يك�ون الفع�ل نع�م أو بئس ، مث�ل: نعمت املرأة فاطمُة ، وبئس�ت 

املرأة سعاد. وجيوز أن يقال فيهام: نعم وبئس.

4- أن يكون الفاعُل مجَع تكس�ري ولو كان ملذكر مثل: قالت الرجال. ويف 

الق��رآن :  ﴿   ڑ  ک ﴾  ]احلج��رات:�4[. فالتأني�ث ع�ىل معن�ى اجلامعة 

والتذكري عىل معنى اجلمع.

والواجب يف حالتن:

�- أن يك�ون الفاع�ل حقيق�يَّ التأنيث غري مفصول ع�ن الفعل والواقع 

بعد نعم أو بئس. سواء كان الفاعل مفردًا أم مثنى أم جمموعًا مجَع مؤنٍث ساملًا، 

ا جمازي وهو ما مل يكن  ا حقيقي وهو ما كان ألنثى من حيوان أو إنسان، وإمَّ )�� املؤنث إمَّ
كذلك كشمس وأرض وسامء. واللفظي ما كان ملذكر آخره تاء مثل طلحة . 

الـفاعـــــل
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مث�ل: حرضت امل�رأة ، وس�افرت البنتاِن ، وَربح�ت الصادق�اُت. ويف القرآن 
الكريم : ﴿ ڎ  ڎ  ڈ ﴾  ]القصص:9[.

�- أن يكون الفاعُل ضمريًا يعود إىل مؤنث حقيقي أو جمازي مثل: فاطمة 
سافرت ، والشمس طلعت.

واملمتنع يف حالتن:

�- أن يك�ون الفاع�ل مذكرًا ، س�واء كان مفردًا أم مثن�ى أم جمموعًا مجَع 
مذكر س�املًا ، مثل: جاء خالد ، وسافر الرجان ، وفاز املخلصون. ويدخل يف 

هذا املؤنث اللفظي ، تقول: سافر طلحة.

�- أن يق�ع الفاع�ل بع�د )إالّ� ، ول�و كان مؤنث�ًا حقيقيًا. مثل: ما س�افر 
إال فاطم�ُة. ف�إالّ أداة ح�رص ملغاة ، وما بعدها فاع�ل. والفاعل يف احلقيقة هو 

املستثنى منه املحذوف ، وهو مذكر، واألصل: ما سافر أحٌد إالّ فاطمة .

* حذف الفاعل:

هناك مواطُن حُيَذُف فيها الفاعل ، منها:

�- ما تقدم آنفًا من حذف املستثنى منه يف االستثناء املفرغ.

 �- فاع�ل املص�در ك�ام يف قول�ه تع�اىل: ﴿  ے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ
   ۇ   ﴾ ]البل�د:�4-�5[ فاع��ل إطعام حمذوف ، والتقدير إطعاُمه يتياًم ، واهلاء 

يعود إىل فاعل اقتحم العقبة. فاملصدر مضاف إىل فاعله املحذوف.
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�- يف بناء الفعل للمجهول. تقول يف َفَتَح زيٌد الباَب: ُفتَِح الباُب.

4- فاع�ل )َأفِع�ْل� يف التعج�ب ، إذا دلَّ عليه دليل متق�دم عليه ، تقول: 

أْنِع�م بالع�رب وأْكِرم. أنع�م فعل تعج�ب ، والباء حرف جر زائ�د ، والعرب 

فاعل. وفاعل أكرْم حمذوف والتقدير: وأكرم هبم. ومنه قوُله تعاىل:  ﴿ جب  حب   

خب      ﴾  ]مريم:�8[ . وسيأيت بيانه يف موضوع التعجب .

* تقديم الفاعل عى املفعول به وبالعكس:

ح�ق الفاع�ل أن يق�ع بع�د الفع�ل مب�ارشًة. وح�ق املفع�ول أن يق�ع بعد 

الفع�ل وفاعل�ه. تقول: أك�َرَم خالٌد زيدًا. قال تع�اىل:  ﴿  ڦ  ڦ  ڦ ﴾  

ا واجب أو جائز أو ممتنع. ]النمل:�6[. وتقديم الفاعل إمَّ

األول: اجلائز. وذلك يف احلاالت التي ال جيب فيها التقديم وال التأخر.

تق�ول: أكرم خالد زي�دًا ، وأكرم زيدًا خالد. وال حيص�ل يف ذلك التباُس 

الفاع�ل باملفع�ول به ، إذ من الواضح أن املرف�وع هو الفاعل وأن املنصوب هو 

املفعول به.

الثاين: جيب تقديم الفاعل عى املفعول يف احلاالت اآلتية:

�- إذا كان الفاع�ل ضم�ريًا متصًا بالفع�ل مثل: أكرمُت خال�دًا ، إذ لو 

أّخرن�ا الفاع�ل فقلنا: أك�رم خالدًا أنا ، النفص�ل الضمري مع إم�كان اتصاله ، 

وذلك ال جي�وز .

الـفاعـــــل
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�- إذا حص�ل بتأخ�ري الفاع�ل التباس�ه باملفع�ول ب�ه مثل: أكَرَم موس�ى 

عيس�ى، ألن ضم�ة الفاعل وفتحة املفعول مقدرت�ان ، لذلك أوجبوا أن يكون 

�ا إذا دلَّت قرينة لفظي�ة أو معنوية عىل  األول ه�و الفاعل خش�يَة االلتب�اس. أمَّ

تعي�ن الفاعل فالتقدي�م والتأخري جائزان. مثال القرينة اللفظية: أكرم موس�ى 

الفاضُل عيس�ى. أو أكرم موسى عيس�ى العاقَل. فرفع الصفة يف اجلملة األوىل 

دلَّ ع�ىل أن الفاع�ل موس�ى. ونصبها يف اجلمل�ة الثانية دلَّ عىل أن عيس�ى هو 

املفع�ول به. ومثل أكرمْت موس�ى ليىل. فتاء التأنيث دلَّ ع�ىل أن الفاعل ليىل ، 

ومثال القرينة املعنوية: أرضعت الصغرى الكربى ، فالقرينة املعنوية دّلت عىل 

أن الكربى هي املرضعة. ومثل: أكل الكمثرى موس�ى. فالقرينة املعنوية دّلت 

عىل أن اآلكل موسى.

الثالث: يمتنع تقديم الفاعل عى املفعول به فيا يأيت:

�- إذا اتصل بالفاعل ضمري يعود عىل املفعول به مثل: أكرم زيدًا أخوه ، 

إذ لو قّدمنا الفاعل فقلنا: أكرم أخوه زيدًا لعاد الضمري عىل متأخر لفظًا ورتبًة. 

وهذا غري جائز. ومنه قوله تعاىل:  ﴿  ۀ  ہ   ہ    ہ   ﴾ ]البقرة:��4[.

�- أن يتص�ل بالفع�ل ضم�ري للمفع�ول به مث�ل: أكرمني أخ�وك. إذ لو 

قّدمن�ا الفاع�ل فقلن�ا: أكرم أخ�وك إياي النفص�ل الضمري مع ام�كان اتصالِِه 
 

وه�ذا ال جي�وز .
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* تقديم املفعول به عى الفعل والفاعل:

جي��وز تقدي�م املفعول ب�ه عىل الفع�ل وفاعله ، مثل: زي�دًا أكرمُت. ومنه 

ق�وله تعاىل:  ﴿ ېئ   ىئ  ﴾  ]األعراف:�0[ فاملتقدم مفعول َهدى. والفاعل 

ضمري مسترت .

وق�د يكون ه�ذا التقديم واجبًا وذل�ك إذا كان املفعول اس�اًم له الصدارة 

يف الكام كأس�امء االس�تفهام وأس�امء الرشط ، تق�ول: َمْن رَضب�َت ؟ َفَمْن يف 

م . ق�ال تع�اىل:  ﴿ ک  گ  گ  گ   گ  ڳڳ   ﴾  حم�ل نص�ب مفع�ول مق�دَّ

م املفعول به  م لتدع�وا. والواو فاعل. فقد تقدَّ ]اإلرساء:��0[. أي�ًّ�ا مفعول مقدَّ

عىل الفعل وفاعله . ألنه اسم رشط )��.

  

)�� ما: زائدة، تدعوا: فعل مضارع، فعل الرشط جمزوم بحذف النون، والواو فاعل. فله: 
م . األس���امء: مبتدأ مؤخر  الفاء راب�طة جل�واب الرشط. له: ج�ار وجم�رور خرب مقدَّ
مرفوع بالضمة. احلُس�نى: صفة مرفوعة بضمة مقدرة ، واجلملة يف حمل جزم جواب 

الرشط .

الـفاعـــــل
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ِنْعَم وِبئَس

مه�ا فعان جام�دان ، األول للمدح والثاين للذم. وق�د أوردمها كثري من 

النح�اة يف موض�وع الفاعل ، ألن فاعلهام يش�رتط في�ه رشوط خاصة ، تقول: 

نع�م القائ�ُد خالٌد ، وبئس التاج�ُر زيٌد. فالقائد والتاجر فاع�ان لنعم وبئس ، 

واملخص�وص باملدح خال�د ، وبالذم زي�د. وُيْعَرب املخص�وص مبتدأ مؤخرًا 

وتكون اجلملة قبله خربًا مقدمًا . لذلك يصح أن يقدم املخصوص.

وجي�وز أن حي�ذف املخصوص إذا دلَّ عليه دلي�ل قال تعاىل:  ﴿  ٿ    ٿ  

ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ﴾ ]ص:44[، املخص�وص حم�ذوف تقدي�ره ه�و ، أي 
أيوب عليه السام.

ويش�رتط يف فاعل نعم وبئس أن يكون معرفًا بأل كام يف األمثلة الس�ابقة ، 

أو مضافًا إىل معرف بأل مثل: نعم جزاُء املؤمنن اجلنُة ، وبئس مثوى الكافرين 

الناُر. وقد يكون فاعلهام ) ما � مثل: نعم ما ) أو نِِعامَّ � َصنَْعَت ، وبئس ما ُقلَت. 

واملخصوص حمذوف فيهام ، تقديره يف األوىل ُصنُعَك ، ويف الثانية قوُلك.

وإذا وق�ع بعد نعم أو بئس اس�م نكرة وج�ب نصبه عىل أنه متييز ، ويكون 

الفاعل ضمريًا مسترتًا يفره التمييز مثل: نعم صاحبًا الكتاُب ، وبئس جليسًا 

الكاذُب. الفاعل فيهام ضمري مس�ترت تقديره هو ، أي الصاحب واجلليس. قال 

تعاىل: ﴿   ڭ  ۇ  ۇ﴾ ]الكهف:50[. 
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النائب عن الفاعل 

حي�ذف الفاع�ل من مثل: َكَرَ زي�ٌد الباَب فتقول: ُكِرَ الب�اُب ، إذا كنت 

ال تع�رف الفاع�ل ، أو كن�ت تعرف�ه ولكنك ِخف�َت عليه أو من�ه. وقد حيذف 

ألغراض أخرى.

وم�ا ينوب ع�ن الفاعل تلزمه أحكاُم الفاعل الس�ابقة من الرفع والتقديم 

والتأخري ، كام يلزم الفعل اإلفراد والتذكري والتأنيث.

تقول: يف َفَتَح الرجُل الصندوَق: ُفتَِح الصندوُق. ويف اشرتى زيد كتابن: 

َي كتابان. ويف اس�تقبل أخوك املس�افرين: اسُتقبَِل املس�افرون. ويف ألََّف  ُاش�رُتِ

َفْت رسالٌة. ويف وَجدت املرأة درمهًا: ُوِجَد درهٌم. زيٌد رسالًة: ُألِّ

وإذا بني الفعل للمجهول فحذف الفاعل وجب أمران:

�- تغيري الفعل ، فيضم أول املايض ويكر ما قبل آخره ، تقول يف َكَتَب: 

َب. أما املضارع فيضم أوله ويفتح ما قبل آخره ، تقول  َب: ُهذِّ ُكتِ�َب ، ويف َه�ذَّ

يف َي�كُتب: ُيكَتُب. ويف يقاتُِل: يقاتُل. 

وإذا كان أول الفعل مهزة وصل ُضمَّ احلرف الثالث أيضًا تقول يف اقَتَصَد: 

ُاقُتِصَد ، ويف اسَتخرج: ُاسُتخِرج.

ت التاء واحلرف الذي بعدها تقول يف َتَعلََّم:  وإذا كان أول�ه تاء زائدة ُضمَّ

َب . َب: ُتُق�رِّ ُتُع�لَِّم ، ويف َتَقرَّ

الـنائب عن الفاعـــــل
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وإذا كان املايض ثاثيًا أجوف )أي معتل الوسط� مثل: قال وباع وخاف، 

فاألفص�ح عند البناء للمج�ه�ول أن ُيكر احلرف األول وُيقَلب ح�رف العلة 

ي�اًء )�� فتقول: ِقيَل وبِيَع وِخيَف.

�- إقام�ة يشء مقام الفاع�ل ، فإذا كان الفعل متعديًا إىل مفعول به واحد 

فهو نائب الفاعل ، تقول يف فتح زيد الباَب: ُفتَِح الباُب. وإذا كان الفعل متعديًا 

إىل مفعوَلن فنائب الفاعل هو املفعول األول ، ويبقى الثاين منصوبًا ، تقول يف 

أعطي�ُت الفقري درمه�ًا: ُأْعطَِي الفق�رُي درمهًا. وإذا كان الفع�ل متعديًا إىل ثاثة 

مفاعي�ل فنائ�ب الفاعل هو األول ويبق�ى ما عداه منصوب�ًا ، تقول يف أخربُت 

زيدًا القطاَر قادمًا: ُأْخرِبَ زيٌد القطاَر قادمًا.

وإذا مل يوج�د مفع�ول به ناب ع�ن الفاعل الظرف أو اجل�ار واملجرور أو 

املص�در ، مث�ل: ُاُْعُتِكَف ي�وُم اخلميِس ، وُس�وفَِر إىل بغ�داَد ، وانُطِلَق انطاٌق 

رسيٌع.

وُيش�رتط يف الظ�رف واملص�در)�� إذا نابا ع�ن الفاع�ل أن يكونا خمتصن 

فن. مترصِّ

)�� لسكوهنا وكر ما قبلها. وهذه قاعدة رصفية  . 
)�� مل يذكر صاحب القطر رشطًا للجار واملجرور الذي ينوب عن الفاعل مع أنه ُيش�رتط 
�ا املازم لذلك كحروف القسم  فيه أن يكون حرف اجلر غري مازم ملجرور معن. أمَّ
الت�ي جي�ب أن يكون املجرور ُمقَس�اًم به، وك�ذا ) ربَّ � التي جي�ب أن يكون جمرورها 
نك�رة، و) ُم�ذ � التي جيب أن يكون جمرورها زمانًا فا تنوب املذكورات عن الفاعل، 

ومثل مذ منذ .
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واملختّص ما اختص بنوع اختصاٍص من إضافة أو وصف أو غريمها. مثال 

ذلك )للظرف�: زم�ن االجتامِع وم�كاٌن واس���ٌع . وم�ثال ذلك )للمصدر�: 

ب امُلنَْتق�م ورضٌب ش�ديٌد. فا يصح أن ُيقال: ِصي�َم زمٌن وُجِلَس مكان ،  رَضْ

َب رضٌب ، لعدم االختصاص. ورُضِ

ف مـن الظروف م�ا اس�تعمل يف الظرفية وغريها ك�ام يف األمثلة  واملتـرِّ

السابقة. وغري املترصف ما مل يستعمل إال يف الظرفية مثل ) إذا � ، فا يصح أن 

تنوب عن الفاعل.

ف مـن املصادر م�ا اس�تعمل يف املصدرية وغريها ك�ام يف األمثلة  واملتـرِّ

الس�ابقة. وغري املترصف ما مل يس�تعمل إال يف املصدرية مثل: ) سبحاَن � ، فا 

يصح أن ينوب هذا عن الفاعل.

  

الـنائب عن الفاعـــــل
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االشتغال

يكون االش�تغال يف اجلملة التي يتقدم فيها اس�ٌم، ويتأخر عنه فعٌل عامٌل 

يف ضمري االس�م املتقدم ، بحيث لو ُحِذَف الضمري لتس�لَّط الفعُل عىل االس�م 

م. املتقدِّ

إذا قلَت: اشرتيُت الكتاَب ، أو الكتاَب اشرتيُت فليس يف هاتن اجلملتن 

اش�تغال ، ألن الفعل مل يش�تغل بضمري االس�م املتقدم ، والكتاب مفعول به ، 

متأخر يف اجلملة األوىل متقدم يف الثانية.

ا إذا قلت: الكتاَب اش�رتيته فقد حتقق االشتغال ، إذ قد تقدم اسم وهو  أمَّ

الكت�اب ، وتأخ�ر فعل وهو اش�رتى ال�ذي َعِم�َل يف ضمري الكتاب ع�ىل أنَّ�ه 

مفعول به للفعل املذكور. ولو حذفنا اهلاء لتسّلط اشرتى عىل الكتاب املتقدم.

ومن أمثلة االشتغال)��:

�- زيٌد رأيُته.

�- زيٌد مررُت به.

�- زيٌد طردُت أخاه.

فاهل�اء يف اجلمل�ة األوىل معم�ول للفع�ل رأى ، ويف الثانية جم�رور بالباء ، 

واجلار واملجرور معموالن للفعل مرَّ أي متعلقان به ، ويف الثالثة معمول لألخ 

باإلضافة واألخ معمول للفعل طرد .

)�� يف هذا التعبري نظر، انظر لزامًا باب االشتغال يف أوضح املسالك �/��6. ع
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ف�إن رفعَت االس�م املتق�دم يف اجلمل الثاث فه�و مبتدأ واجلمل�ة بع�ده 

 خ�رب. وإن نصبَته فه�و مفعول لفعل حمذوف يفره املذك�ور ، واجلم�لة بع�ده 

ة ال حمل هلا من اإلعراب. وعىل النصب فالتقدير يف اجلملة األوىل: رأيُت  مفرِّ

زي�دًا رأيُت�ه ، ويف الثاني�ة: ج�اوزُت زيدًا مررُت ب�ه ، ويف الثالث��ة: أهنُت زيدًا 

طردُت أخ�اه.

- إذا تقرر هذا قلنا: إن االسم املتقدم له مخس حاالت:

)�� ترجيح النصب.

)�� وجوبه

)�� ترجيح الرفع.

)�4 وجوبه.

)�5 جواز الرفع والنصب عىل السواء.

وفيام ييل تفصيل ذلك:

)األول( ترجيح النصب ، وذلك يف حاالت منها:

�- أن يكون الفعل َطَلبيًا ، كاألمر والنهي والدعاء. مثل:

زيدًا أكرْمه ، زيدًا ال َتطُرْده ، اللهم عبَدك ارمَحُْه.

االشتغـــــال
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وإنام يرتجح النصب يف ذلك ، ألن الرفع يقتيض أن يكون االس�ُم املتقدُم 

مبتدأ وأن اجلملة بعده خرب. واإلخباُر باجلملة الطلبية خاُف القياس.

�- أن يقرتن باالسم املتقدم أداة الغالُب عليها أن تدخل عىل األفعال. مثل: 

أزيدًا رأيَته؟. ويف القرآن الكريم:  ﴿ ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ﴾  ]القمر:�4[.

�- أن يكون االس�م املتقدم مقرتنًا بحرِف عطٍف مس�بوٍق بجملٍة فعليٍة، 

مث�ل: جاء زيد وخالدًا أكرمُت�ه. فنْصُب خالد بفعٍل حم�ذوف يقتيض أن تكون 

اجلملة الثانية فعلية ومها متناس�بتان. أما رفُعه فيقت�يض أن تكون اجلملة الثانية 

اسمية معطوفة عىل مجلة فعلية ومها غرُي متناسبتن.

)الثاين( وجوب النصب:

وذلك فيام إذا وقع قبَل االس�م املتقدم أداٌة خاصة باألفعال كأداة الرشط، 

مث�ل: إْن زي�دًا رأيَته فأكِرْمُه. فزي�د مفعول به لفعل حم�ذوف هو فعل الرشط. 

ورفع�ه يقتيض أن يكون مبتدأ ، وه�ذا ال جيوز ، ألن أداة الرشط ال تدخل عىل 

األسامء.

)الثالث( وجوب الرفع:

وذلك فيام إذا وقع االس�م بعد أداة خاصة باألس�امء مث�ل ) إذا � الفجائية 

كقول�ك: خرجُت فإذا زيٌد يرضبه عمرو. أما نصب�ه فغري جائز ألنه عىل تقدير 

فعٍل قبله تكون إذا الفجائية داخلة عىل فعل ، وذلك ممتنع.
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)الرابع( استواء الرفع والنصب:

وذلك فيام إذا سبق االسَم حرُف عطٍف مسبوق بجملة فعلية وقعت خربًا 

السٍم قبَلها ، مثل: زيٌد قام أبوه وخالد أكرمُته. واجلملة األوىل ُتسمى الكربى. 

ألهنا مجلة اسمية اخلرب فيها مجلة فعلية. ومجلة خالد أكرمُته ) برفع خالد � مجلة 

اس�مية معطوف�ة عىل اجلملة الك�ربى. و) بنص�ب خالد� تكون اجلمل�ة فعليًة 

معطوف�ة ع�ىل مجلة قام أبوه. فيكون عطف فعلية ع�ىل فعلية. فاألمران جائزان 

عىل الس�واء .

)اخلامس( ترجيح الرفع:

وذلك فيام عدا ما تقدم. ألن األصل يف االس�م املتقدم الرفع عىل االبتداء 

حيث ال موجب وال ُمَرّجح لغريه .

  

االشتغـــــال
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التنازع

يتحق�ق التن�ازع يف الكام ال�ذي يتقدم فيه عامان فأكث�ر ، ويتأخر عنهام 

معم�ول واحد فأكثر، ويكون كل متقدم طالبًا لذلك املتأخر.واتفق النحاة عىل 

أنه جيوز إعامل العامل األول كام جيوز إعامل غريه )�� . فإذا أعملنا األول وجَب 

أن ُنضِم�َر يف الث�اين كلَّ ما حيتاج�ه من مرفوع ومنصوب وجم�رور.وإذا أعملنا 

الثاين مل ُنضِمر يف األول إال املرفوع.أما املنصوب واملجرور فُيحَذفان.

تقول يف إعامل العامل األول:

قام وقعدا أَخواك. فأخ�واك فاعل للفعل األول ، وأضمرنا األلَف فاعًا 

للفعل الثاين. فكأننا قلنا: قام أخواك وقعدا.

وتق�ول: ق�ام وأكرمُتهام أخواك. فأخواك فاعل للفع�ل األول ، وأضمرنا 

التاء فاعًا واهلاء مفعوالً للفعل الثاين. فكأننا قلنا: قام أخواك وأكرمتهام.

وتق��ول: ق�ام وم�ررت هبام أخ��واك. فأخ��واك فاع�ل للفع�ل األول ، 

)�� لك�ن رجح الكوفيون إعامل األول ألنه س�ابق، ورج�ح البرصيون إعامَل الثاين لقرب�ه 
م��ن املع�م�ول. ومن أمثلة إع�امل الثاين قوله تعاىل عىل لس�ان ذي القرنن: ﴿ مج  
جح  مح  جخ    ﴾ ]الكه�ف:96[ فاالس�م املتأخر مفعول للفع�ل الثاين ، واملفعول 

الثاين للفعل األول حمذوف. ومنه قول الشاعر:

َجَفوين ومل أجف األخ�اَء ....           ............ ... .........

فاألخاء مفعول للفعل الثاين، وأضمرنا الواو فاعًا لألول .

قلُت: قائل البيت رجل من طيء. انظر: معامل االهتدا ص 47 . ع
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وأضمرن�ا اجل��ار واملجرور للفع�ل الثاين ، فكأننا قلن�ا: ق�ام أخ�واك ومررت 

بهما .

وتقول يف إعامل الثاين:

قام�ا وقعد أخواك. فأخواك فاعل للفعل الث�اين ، وأضمرنا األلَف فاعًا 

للفعل األول.

بني أخواك. فأخواك فاعل للفعل الثاين ، ومل نضمر  وتقول: رضبُت ورَضَ

مفعوالً للفعل األول بل حذفناه. فا جيوز أن تقول: رضبُتهام ورضبني أخواك. 

إذ سبق عدم إضامر غري املرفوع لألول.

وتق�ول: مررُت ومرَّ يب أخواك ، فأخواك فاع�ل للفعل الثاين ، ومل نضمر 

املجرور لألول. فا جيوز أن تقول: مررت هبام ومرَّ يب أخواك.

م أكثر م�ن عام�لن ع�ىل مع�م��ول واح�د ق�ولنا: كام   وم�ن أمثل�ة تق��دُّ

صلي�َت وباركَت وترمّحَت عىل إبراهيم. ومن أمثلة تقدم أكثر من عام�لن عىل 

أكث�ر من معم�ول ق�ول النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص : » ُتس�ّبحون وحتمدون وتك�رّبون ُدُبَر كّل 

ص��اٍة ثاث�ًا وث�اث�ن « )��. واملعموالن هما الظرف ) ُدُبَر � والع�دد النائب 

عن املفع�ول المطلق.

)�� رواه البخ�اري يف صحيحه عن أيب هري�رة ريض اهلل عنه ]برقم 807[. وأخرج�ه عنه 
مسلم أيضًا ]برقم 595[. فهو متفق عليه .

التنــــازع
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وق�د اعت�اد كثري من النحاة )ومنه�م صاحب القطر� أن ُي�وردوا هنا قوَل 

امرئ القيس:

ول�و أنَّ م�ا أس��عى ألدنى معي�ش�����ٍة
كف�اين - ومل أطلب - قليٌل من الم�اِل)��

وكامهم حول الفعلن كفاين وأطلب ، واملعمول املتأخر )قليل�. وكفاين 

حيت�اج إىل فاع�ل وأطلب حيت�اج إىل مفعول ب�ه. قالوا: إنَّ ذل�ك ليس من باب 

التن�ازع ، ألن التنازع يتحقق في�ام إذا كان العامان ُمتَِّجَهن إىل معمول واحد. 

أما كفاين وأطلب فليس�ا كذلك. إذ معنى البيت: لو كنت أسعى الدنى معيشٍة 

َلَكف�اين قليل من امل�ال ومل أطلب املجَد أو امُللَك. فقليل فاعل كفاين ، ومفعول 

أطلب حمذوف. يدل عىل ذلك البيت الذي بعده:

م�ؤّث���ٍل لمج����ٍد  أس�عى  ولكن�م�ا 
وق��د ُي�دِرُك المج�َد المؤّث�َل أمثالي)��

  

)�� البيت المرئ القيس. انظر: معامل االهتدا ص 48 . ع
اه، وأّث�ل جم��ده عّظ�م�ه . )�� يق�ال: أّث�َل الرج�ُل ماَله َنمَّ
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املفاعيل

حكم املفاعيل النصب ، وهي مخسة:

املفع�ول ب�ه ، واملفع�ول املطلق ، واملفعول في�ه ، واملفعول ل�ه ، واملفعول 

معه.

1- املفعــول بــه:

ه�و ما وقع عليه فع�ل الفاعل مثل: أكَل زيٌد الطع�اَم. واملراد بوقوع فعل 

الفاع�ل ع�ىل املفع�ول ب�ه ارتباطه به بحي�ث ال يتعق�ل إال بتعقل املفع�ول به ، 

لذل�ك ص�ح أن نقول: إنَّ زيدًا مفعول يف مثل: ما رضبُت زيدًا ، أو: ال ترضْب 

زي�دًا. والفعل املتعدي ثاث�ة أنواع: نوع ينصب مفعوالً واح�دًا كام يف األمثلة 

املتقدم�ة، ونوع ينصب مفعول�ن أصُلهام مبتدأ وخرب وهو ظّن وأخواهتا ، وقد 

سبق بحثها، أو ينصب مفعولن ليس أصُلهام مبتدًأ وخربًا مثل: أعطيت الفقرَي 

درمهًا. ونوع ينصب ثاثة مفاعيل مثل: أخربُت زيدًا القمَر طالعًا.

وق�د أدرج صاح�ب القط�ر بح�ث املن�ادى يف املفع�ول ب�ه ، ألن ) يا � يف 

قول�ك: يا عبَد اهلل بمعنى أدعو. لكني رأي�ُت أن ُأفِرد للمنادى بابًا خاصًا ، كام 

فعل كثري من النحاة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنَّ بحث املنادى طويل 

جدًا كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل.

  

املفاعيـــل
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2- املفعـول املطـلق:

» ه�و مصدٌر فضلٌة تس�لَّط عليه عامٌل من لفظه ، مثل: جلس�ُت جلوس�ًا 
ومنه قوله تعاىل:  ﴿ ڃ  چ  چ   چ﴾  ]النس�اء:�64[، أو من معناه 

مثل: جلسُت ُقُعوَدًا ، وَفِرحُت َجَذالً «.

ولي�س م�ن املفع�ول املطل�ق املص�در الذي يق�ع عم�دًة يف ال�كام مثل: 
جلوُس�ك مريٌح ، وأعجبني كاُمك ، ألن جلوس�ك مبت�دأ ، وكامك فاعل، 

فليسا فضلتن.

واملفع�ول املطلق يذكر يف الكام لتوكيد الفعل مثل: أكلُت أكًا ، ونمت 
. وقد  نومًا ، أو لبيان نوِعِه مثل: جلسُت جلوَس اخلائف. ووقفُت ِوْقَفَة املتحريِّ

ُيذكُر ألغراض أخرى كام سيأيت.

وق��د ُتنَصب أس�ماء ليس�ت بمص�ادر)��، وتك�ون نائبة ع�ن المفع�ول 
املط�لق مث�ل:

1- كل وبعـض مضافـن إىل املصـدر مث�ل: اجته�دُت كلَّ االجته�اد ، 
ِد. ومنه قوله تع�اىل:  ﴿ چ  چ  چ  ڇ       ﴾   دُت بعَض ال�رتدُّ وت�ردَّ
 ]النس�اء:��9[، وق�ول�ه تع��اىل:  ﴿   ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ   ﴾ ]احلاق�ة:44[. 

ف�كل وبع�ض منصوب�ان ع�ىل أنهما نائب�ان عن املفع�ول املطلق ، وم�ا بعدمها 

مضاف إليه .

)�� هذا عىل الغالب، وال ينطبق عىل احلالة الثانية، وهي: جلست قعودًا، فإن قعودًا مصدر 
كام هو واضح. ع
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�- مرادف املص�در)�� مثل: جلسُت قع�ودًا ، وَفِرحُت َج�َذاًل.

�- اإلش�ارة إليه مثل: رضبُت ذلك الرضَب. فذلك يف حمل نصب لنيابته 

عن املفعول املطلق وما بعده بدل منه أوصفة له.

 4- ضم�ري املص�در مثل: رضبُتُه رضبًا ال أرضبه أح�دًا. ومنه قوله تعاىل:  

﴿ ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ ﴾  ]املائ�دة:��5[. فاهل�اء يف أرضبه وأعذبه نائب 

عن املصدر)��، وأحدًا مفعول به.

5- آلة املصدر مثل: رضبُته سوطًا أو عصًا أو ِمْقَرَعًة.

6- ع�دده مثل: رضبته ث�اث�ًا وعرشي�ن رضب���ًة . ومن�ه ق��وله ت�عاىل:  

﴿  گ    گ  ڳ   ﴾  ]النور:4[.

  

)�� أي: املصدر املرادف ملصدر الفعل املذكور كام يف رشح ابن عقيل ص �69 . ع
)�� أي: نائب عن املفعول املطلق .

املفاعيـــل
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3- املفعـول له:

ويس�مى المفعول ألج�له أيضًا ، » وهو كلُّ مص�دٍر ُيذكر علة حل�َدٍث 

ش�اركه وقت�ًا وفاعًا «. وإن�ام ُينَص�ُب إذا كان مصدرًا وأن يتح�د مع الفعل 

 بحيث ي�كون الفاع�ل واح�دًا والزم�ن واح��دًا . م�ث�ال ذلك ق�وله ت��عاىل:  

﴾ ]البق�رة:�9[. احل�ذر  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ      ﴿
منص�وب عىل أنه مفع�ول له ، وهو مصدر ، وفاعُل احل�ذِر وجعِل األصابع 

واح�د ، وه�م الكافرون. وزم�ن احلَ�َذر واجلعل واحد. ف�إن ُفِقَد واحد من 

 ه�ذه الرشوط وجب ج�ره بأحد ح�روف التعليل مثل الام أو م�ن أو الباء 

أو غريها.

مث�ال ما فقد املصدرية: قوله تعاىل:  ﴿ ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

ۆئ   ﴾ ]البقرة:�9[، إذ الكاف ليست مص��درًا .

وم�ثال م�ا ُفِقد فيه احت�اُد الزمان: قول الشاعر:

ثياَب�ه�ا لن�وٍم  َنّض�ْت  وق�د  فجئ�ُت 
��(....................................

فالع�ل�ة الن��وم وهو مص�در ، وفاعل الن�ض ) أي الن�زع � وفاعل النوم 

واح�د وه�و امل�رأة ، لكن النض قبل النوم.

)�� البيت المرئ القيس. انظر: معامل االهتدا ص 58-59 . ع
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ومثال ما ُفِق�َد فيه احتاد الفاعل: ق�ول الشاعر:

ه���زٌة لذك�راِك  َل�َت�ْعُرون�ي  وإنِّ�ي 
��(....................................

ففاعل تعروين هو ه�زة ، وفاعل الذكرى هو املتكلم.

وقال تعاىل:  ﴿  ٿ  ٿ  ﴾  ]النحل:8[، لرتكبوها مصدر مؤول 

ألن الفع�ل منص�وب ب�أن املصدرية املق�درة. وهو عل�ة خللق اخلي�ل والبغال 

واحلمري. ولكن فاعل اخللق هو اهلل جل شأنه ، وفاعل الركوب بنو آدم ، لذلك 

�ا زينة فهو مفعول له الس�تيفائه ال�رشوط ، ومعلوم أن  ُج�رَّ املصدر بالام. أمَّ

فاعل اخللق والتزين هو اهلل تعاىل.

وإذا اس�توىف املص��دُر ال�رشوَط فاألرجح نصب�ه ، وجي��وز اجلر بحرف 

التعليل، تق�ول: جئُت إكرامًا لك أو إلكراِمك .

  

)�� البيت للهذيل )أيب صخر�. انظر: معامل االهتدا ص 59 . ع

املفاعيـــل
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�- املفعول فيه )الظرف(:

» هو اسم منصوب تسلَّط عليه عامل عىل معنى ) يف � الظرفية ، سواء كان 
اسم زمان مثل: سافرُت يوَم اخلميس ، أم اسَم مكان مثل: جلسُت أماَمك «.

ومجيع أسامء الزمان تقبل النصَب عىل الظرفية ، ويستوي يف ذلك املختص 
ك�: يوم اخلميس ، واملعدود ك�: صمُت أسبوعًا ، واملبَهم ك�: قضيُت يف البرصة 

وق�ت�ًا )��.

��ا أس�امء املكان ف�ا ُينَصب منها ع�ىل الظرفية إالّ م�ا كان ُمبهاًم ، وذكر  أمَّ
النحاة أن املبهم من أسامء املكان ثاثة أقسام:

والش�امل  واليم�ن  والتح�ت  الف�وق  الس�ّت:  اجله�اِت  أس�امء  األول: 
 واألم�ام واخلل�ف ، ومنه�ا ذات اليم�ن وذات الش�امل. ويف الق�رآن الكريم: 
﴿ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾  ]يوسف:76[، و﴿   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ﴾  

]مري�م:�4[، و ﴿ چ   چ  ڇ﴾  ]األنف�ال:�4[، و ﴿  ڱ  ں  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ           ڤ    ]الكه�ف:79[،  و﴿   ں   ﴾ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ﴾  ]الكهف:�7[. ومما ُيلحق باملبهامت: 

ِعنَد ، وَلدى. قال تعاىل:  ﴿ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ ﴾ ]البقرة:�55[، 
وقال:  ﴿ مص  جض  ﴾ ]ق:�5[.

الثاين: أس�امء مقادير املساحات ، كالفرس�خ وامليل. تقول: رسُت فرسخًا 
أو ميًا.

)�� املختص ما ُيسأل عنه ب� » متى «. والمعدود بكم . والمبهم ما ال ُيسأل عنه بذلك .
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الثالـث: ما ِصيَغ من مص�در الفعل الذي َعِمَل النص�ب يف الظرف مثل: 

جلس�ُت جَمِل�َس زي�ٍد. أي م�كان جلوس�ه. ويف الق�رآن الكري�م:  ﴿ ہ  ہ            

ہ  ہ  ھ  ھ   ﴾ ]اجل�ن:9[. وال يص�ح أن يقال: قع�دُت جملَس زيٍد ، 
الختاف َمْصَدَرهيام .

  

املفاعيـــل
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�- املفعـول معـه:

» هو اسم فضلة منصوب وقع بعد واو ُأريَد هبا التنصيُص عىل املعية وقبلهام 

فعل أو يشء فيه معنى الفعِل وحروُفه « ، مثل: سار زيٌد والشارَع، وزيٌد سائٌر 

والش�ارَع ، وَأعجبني َسرُيَك والش�ارَع. فالشارع مفعول معه ، ألنه اسم فضلة 

وق�ع بعد واو بمعنى مع وس�بقهام يف اجلملة األوىل فع�ل ، ويف اجلملتن الثانية 

والثالثة ما ُيشبُه الفعل وهو اسم الفاعل يف الثانية واملصدر يف الثالثة.

وليس يف اجلمِل اآلتية مفعول معه:

)�� ال تأكل السمَك وترشب اللبن .

)�� جاء زيد واملطُر نازٌل .

)�� اشرتك زيٌد وخالٌد .

ألنَّ ما بعد الواو يف اجلملة األوىل فعل ال اسم ، وما بعدها يف اجلملة الثانية 

مجلة ال اس�م ، وما بعده�ا يف اجلمل�ة الثالثة عمدة ال فضلة ، ألن االش�رتاك ال 

يتأّتى إال من اثنن فأكثر.

ومل يذك�ر صاحب القطر ما ذكره بعض النحاة من وقوع املفعول معه بعد 

)ما وكيف� االستفهاميَتن مثل: ما أنَت وزيدًا؟ وكيف أنَت والقتاَل؟

فام بعد الواو يف اجلملتن مفعول معه مع أنه مل يسبقه فعل وال شبهه.
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َج�ُه النح�اة عىل إضامر فعٍل مش�تٍق من الك�ون ، والتقدير: ما تكون  وخرَّ

وزيدًا ، وكيف تكون والقتاَل.

* واالسـم الذي تتوفر فيه الرشوط للنصب عى أنه مفعول معه له ثالث 

حاالت، وهي:

)احلالـة األوىل( وجوب النصـب: وذلك فيام إذا كان العط�ف ممتنعًا ملانع 

معن�وي ، كقولك ملن ينهى ع�ن القبيح وهو يفعله: ال تنه ع�ن القبيح وإتياَنه. 

ألنك لو عطفت كان املعنى ال تنَه عن القبيح وال عن إتيانه ، وهو فاسد ، ألن 

مراد القائل النهي عن القبيح وعن إتيانه ، فهو كقول الشاعر:

مث��َل�ه وت�أيَت  ُخ�ُل�ٍق  ع�ن  ت�ن�ه  ال 
��(....................................

وكذل�ك جي�ب النص�ب يف مث�ل قول�ك: قم�ُت وزي�دًا ، إذ الصحيح أن 

 العط�ف ع�ىل الضم�ري املرفوع املتص��ل ) وه�و الت�اء هنا � ال جي��وز إال بع�د 

توكي�ده بضمري منفصل ، فتق�ول عىل العطف: قمت أنا وزي�ٌد. وكذلك جيب 

النصب يف قولك: مررُت بك وزي�دًا . إذ ال جي�وز العطف عىل الضمري املخفوض 

 إال بإع�ادة اخلافض ، فل�و أردَت العطف لقلَت: مررت بك وبزيٍد. قال تعاىل:  

﴿ ڈ  ژ  ژ  ڑ   ﴾ ]املؤمنون:��[.

وم�ن موان�ع العطف املعنوية م�ا مل يذكره صاحب القطر وه�و ما إذا كان 

)�� مر البيت يف: نواصب املضارع  . ع

املفاعيـــل
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ما بعد الواو ال ُيش�اِرك ما قبلها يف احلكم ، مثل: رِسُت والش�ارَع ، وماَت زيٌد 

وطلوَع الشمِس. ألن الشارع ال يشاركك يف السري ، وطلوع الشمس ال يشارك 

زيدًا يف املوت.

)احلالـة الثانية( يرتجح نصب االسـم عـى أنه مفعول معـه عى العطف: 

وذلك يف مثل قولك: ُكْن أنَت وزيدًا كاألخ. وذلك ألنك لو عطفَت زيدًا عىل 

الضم�ري املس�ترت يف ) كن � ل�زم أن يكون زيٌد مأم�ورًا ، وال تريد أن تأمره ، بل 

تريد أن تأمر املخاطَب بأن يكون مع زيد كاألخ.

)احلالـة الثالثـة( ترجيـح العطف: وذلك في�ام إذا أمك�ن العطف من غري 

ضع�ف ، كقولك: قام زي�ٌد وخالٌد. ألن العطف ه�و األصل وال موجب وال 

مرجح لغريه.

- وذكر بعض النحاة:

)حالـة رابعة( يمتنع فيها العطف كا يمتنع النصب عى املعية: كام يف قول 

الشاعر)��:

َعَلفُتها تِبنًا وم��اًء ب�اردًا

ويتع�ّن يف مث�ل ه��ذا أن يك�ون ما بع�د ال�واو منصوبًا بفع�ل حمذوف ، 

والتقدير: وسقيُتها م�اًء باردًا.

  

)�� جمهول. انظر: رشح ابن عقيل ص �86 و �86. ع
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المنادى

املنادى من منصوبات األسامء ، قسم منه معرب يظهر فيه النصب ، وقسم 
مبني يف حمل نصب.

* )املنادى املعرب( ثالثة أنواع، وهي:

1- املضـاف: مث�ل: ي�ا عب�َد اهلل ، وي�ا صاح�َب الِعل�م. ومنه قول�َك: يا 
. فه�و منص�وب بالياء ألن�ه مثنى ، وي�اء املتكلم مضاف إلي�ه ، ومنه يف  َ خلي�يلَّ
القرآن الكريم: ﴿ ڦ   ڦ ﴾ ]يوس�ف:�9[ فصاحبي منصوب بالياء، 

والسجن مضاف إليه.

2- الشبيه باملضاف: وهو ما اتصل به يشٌء من متام معناه )��، وهذا اليء 
�ا مرفوع باملن�ادى مثل: يا مجيًا وجُهُه ، ويا حمم�ودًا فعُله. فام بعد املنادى يف  إمَّ
املثال األول فاعل للصفة املشّبهِة ، ويف املثال الثاين نائب فاعل السم املفعول. 
�ا منص�وب باملنادى مثل: يا طالع�ًا جبًا. فام بعد املنادى مفعول به الس�م  وإمَّ

ا جار وجمرور متعلق باملنادى مثل: يا رفيقًا بالعباد. الفاعل . وإمَّ

3- النكرة غر املقصودة ، كقول األعمى: يا رجًا ُخْذ بيدي.

* )املنادى املبني(، وهو نوعان مها:

1- املفـرد )�� العلـم: واملقصود به ما ليس مضافًا وال ش�بيهًا به وال نكرة 

)�� تقدم بيان ذلك يف بحث ) ال � النافية للجنس. 
)�� ق�د يقص�د باملفرد ما ليس مثنى وال جمموعًا ، وقد يقصد به ما ليس مضافًا وال ش�بيهًا 

به. وسبق ذلك يف أقسام اخلرب ، ويف ) ال � النافية للجنس . 

املـــنادى
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 غ�ري مقص�ودة . وبناؤه عىل ما يرف�ع به لو كان معربًا. تقول: ي�ا زيُد ويا زيدان 

وي�ا زي�دون . األول مبني عىل الضم ، والثاين مبني عىل األلف ، والثالث مبني 

عىل الواو ، ألهنا ُترَفع بذلك.

2- النكـرة املقصودة: وه�ي املعّينة كقولك تنادي رج�ًا معّينًا: يا رجُل. 

قال تعاىل: ﴿   ژ  ژ  ڑ  ڑ﴾ ]سبأ:�0[.

* المنادى املضاف إىل ) ياء املتكلم (:

ه�و مع�رب ألن�ه مض�اف ، فهو منص�وب بفتحة مق�درة عىل م�ا قبل ياء 

املتكلم، والياء مضاف إليه مثل: يا صديقي ، وجيوز فيه لغات أفصحها:

�- إثب�ات الي�اء س�اكنة. قال تعاىل:  ﴿ َيـا ِعَباِدي)�� الَ َخـْوٌف َعَلْيُكُم ﴾ 

]الزخرف:68[.

�- ح��ذف الي��اء وإب�قاء م��ا قبل�ها مكس��ورًا. ق�ال تع�اىل:  ﴿   ڳ  

ڳ ﴾ ]الزمر:�6[.

ۀ  ہ  ہ  ہ   الي�اء م�ع فتحه�ا. ق�ال تع�اىل: ﴿   إثب�ات   -�

ہ ﴾ ]الزمر:�5[.

4- قل�ب الك�رة الت�ي قبل الي�اء فتح�ًة فتقلب الي�اء ألِف�ًا ، ويف القرآن 

الكريم:  ﴿  ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  ﴾ ]الزمر:56[.

)�� إثب�ات الياء يف الوقف والوصل قراءة نافع وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ورويس 
من طريق أيب الطيب ... انظر: معجم القراءات �96/8. ع 
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والمنادى إذا كان أب�ًا أو أمًا ومها مضافان إىل ياء املتكلم ج�از فيهام لغات 

أفصح�ها:

�- يا أيب ويا أمي ، بإثبات الياء ساكنة أو مفتوحة.

�- ي�ا أب�ِت وي�ا أَمِت ، بقل�ب الياء ت�اء مكس�ورة. قال تعاىل عىل لس�ان 

إسامعيل عليه السام:  ﴿  يب  جت   حت  خت    ﴾  ]الصافات:��0[.

وإذا كان املنادى مضافًا إىل اسٍم مضاٍف إىل ياء املتكلم مل جيز فيه إال إثبات 

الياء مفتوحة أو ساكنة ، تقول: يا قارَئ كتايَب أو كتايب.

إال إذا كان اب�ن أم أو اب�ن ع�م فيج�وز فيه�ام إثب�ات الياء فتق�ول: يا ابن 

 أم�ي، ويا ابن عم�ي. كام جيوز حذف الياء مع فتح املي�م أو كرها. قال تعاىل:  

﴿  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ﴾ ]األعراف:�50[، وقال:  ﴿ گ  ڳ   ڳ  

ڳ  ڳ        ﴾  ]طه:94[. وقد قرأ السبعة بفتح امليم وكرها .

* توابـع المنادى :

سيأيت بحث التوابع وأهنا النعت والتوكيد والبدل وعطف البيان وعطف 

النسق. فإذا كان املنادى مبنيًا وكان تابعه نعتًا أو توكيدًا أو عطف بيان أو عطف 

نسق مقرتنًا بأل جاز يف ذلك التابع الرفُع َتبعًا للفظ املنادى والنصب تبعًا ملحله. 

تق�ول يف النعت: ي�ا زيُد الظريُف أو الظريَف. ويف التوكي�د: يا متيُم أمجعون أو 

أمجعن ، ويف عطف البيان: يا س�عيُد كرز أو كرزًا ، ويف عطف النس�ق: يا زيُد 

املـــنادى
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والضح�اُك أو والضحاَك. وكذلك حكم التابع املضاف املقرتن بأل ، تقول: يا 

زيُد احلسُن الوجِه أو احلسَن الوجِه.

�ا إذا كان التاب�ع بدالً أو عطَف نس�ٍق ب�دون أل فإهن�ام ُيعطِيان حكم ما  أمَّ

يس�تحقه املن�ادى ، ألهن�ام كاملنادى املس�تقل. تقول: يا س�عيُد كرُز. ويا س�عيُد 

وخالُد. ويا سعيُد أبا عبِد اهلل ، ويا سعيد وأبا عبِد اهلل.

وإذا كان التابع نعتًا ألّي التي ترد للنداء وجب فيه الرفع تبعًا للفظ تقول: 

يا أهيا الرجُل ويا أهيا املؤمنون ويا أيتها املسلمُة ويا أيتها املسلامُت.

* تـكرار لفظ المنادى:

إذا تكرر لفظ املنادى املفرد وكان الثاين مضافًا مثل: يا زيد زيد الَيْعماِت)�� 

جاز يف األول الضم والنصب.

�ا الضم فمبنّي عىل أنه منادى مفرد ، ويكون الثاين منصوبًا عىل أنه بدل  أمَّ

أو عطف بيان.

�ا النصب فعىل أنه مضاف إىل مض�اف إليه حمذوف دّل عليه ما بعده ،  وأمَّ

والتقدير: يا زيَد اليعمات يا زيَد اليعمات.

* الرتخــيم :

جيوز ترخيم املنادى بحذف حرٍف أو حرفن من آخره ختفيفًا. أم�ا املختوم 

)�� اليعملة: الناقة القوية عىل احلمل والركوب . 
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بالت�اء فيجوز ترخيم�ه إذا كان معينًا. تقول يف ترخيم طلحة وثب�ة )�� : يا طلُح 

ا ما مل خُيتم بالتاء فيشرتط لرتخيمه ثاثة رشوط وهي: ويا ثُب. وأمَّ

)�� العلمية.

)�� البناء عىل الضم.

)�� الزيادة عىل ثاثة أحرف.

تق�ول يف ترخيم جعفر وحارث: يا جعف ويا حار. وال جيوز ترخيم مثل 

إنس�ان ، لفقد الرشط األول ، وال مثل عبد اهلل ، لفقد الرشط الثاين ، وال مثل 

عمر ، لفقد الرشط الثالث.

ا حرفان،  ا حرف واحد كام يف األمثلة املتقدمة. وإمَّ واملحذوف للرتخيم إمَّ

وذلك فيام إذا توفرت فيه أربعة رشوط:

)�� أن يكون ما قبل األخري زائدًا.

)�� ومعتًا.

)�� وساكنًا.

)�4 أن يكون ما قبله ثاثة أحرف فأكثر.

تقول يف س�لامن ومنصور ومس�كن: يا س�لم ويا منص ويا مسك ؛ لتوفر 

الرشوط يف هذه األسامء.

)�� الثبة: اجلامع�ة  . 

املـــنادى
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وال حي�ذف إال ح�رف واح�د من خمت�ار )��، لفق�د ال�رشط األول ، ومن 

ر )��، لفقد الرشط الثالث ،  دالم�ص )�� )علاًم� لفقد الرشط الثاين ، ومن ُمنَ�وَّ

ومن سعيد ، لفقد الرشط الرابع.

�ا ما كان مركبًا تركيبًا مزجيًا فتحذف من�ه الكلمة الثانية عند الرتخيم ،  أمَّ

تقول يف َمْعِدي َكِرب وحرضموت: يا معدي ويا حرض.

واالس�م املرخ�م في�ه لغتان: إحدامه�ا: قطع النظ�ر عن املح�ذوف فتبنى 

الكلم�ة ع�ىل الضم تقول يف ترخيم جعَفر: يا جعُف . وتس�مى هذه لغَة َمن ال 

ينتظر. الثانية: إبقاء احلرف عىل ما كان عليه فتقول يف ترخيم جعفر: يا جعَف. 

وتسمى هذه لغة من ينتظر.

* االستغاثـــة:

من أقس�ام املنادى املستغاُث به. وهو كل اسم ُنودَي ليخّلص ِمن شدٍة أو 

ٍة. وال يس�تعمل يف االستغاثة من حروف النداء )�4 إاّل )يا�  يعن عىل دفِع َمَش�قَّ

خاصًة. وللمستغاث به ثاثة استعامالت:

)��  ألف خمتار منقلبة عن أصل وهو الياء، فإن األصل )مختِير� بكر الياء إذا كان اس�م 
فاعل و)مختَير� بفتح الياء إذا كان اسم مفعول. فقلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما 

قبلها. وهذه قاعدة رصفية . 
)�� يوصف به الدرع، فيقال: درع دالمص ودالص. 

)�� اسم مفعول من التنوير. 
)�4 حروف النداء كثرية منها: يا، واهلمزة، وأيا، وَهيا، ووا . 
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)األول( اس�تعامله جم�رورًا بام مفتوحة ، واملس�تغاث ألجله جمرورًا بام 

مكسورة. تقول: يا َلّلِه لِلمظلومن. أي أدعوك ألجلهم.

)الثـاين( أن ال تدخل عليه الام ولكن َتلَح�ُق آخَره ألف. تقول: يا عمرا 

للبائس�ن. وه�و مبني ع�ىل ضمة مق�درة عىل آخره من�ع من ظهوره�ا الفتحة 

الظاهرة بسبب األلف التي بعدها.

)الثالـث( أن ال تدخ�ل علي�ه ال�ام وال تلحق�ه األلف ، وحكم�ه حينئٍذ 

كاملنادى ، تقول: يا زيُد لِلفقراء ، ويا عبَد اهلل لِلمساكن.

وإذا عطفنا عىل املس�َتغاِث به مس�تغاثًا بِه آَخَر ، ف�إن أعدنا )يا� فتحنا الم 

املعط�وف أيض�ًا ، تقول: يا َلزيٍد ويا خَلالٍد لِلضعفاء. وان مل ُنِعْد )يا� كرنا الم 

املعطوف تقول: يا لِزيٍد وخِلالِد للضعفاء.

* النُدبــة:

�ع عليه أو املتوّج�َع   هي من أقسام املنادى. واملندوب: » هو املنادى املتفجَّ
من�ه «. ف�األول كقول�ك يف رثاء ش�خص اس�مه زيد: وازي�ُد، أو وازي�دا ، أو 

وازي�داه. والث�اين كقولك متوجعًا من أمل يف رأس�ك: وارأُس ، أو وارأس�ا ، أو 

وارأساه .

وال يس�تعمل يف الندب�ة من ح�روف الن�داء إال ) وا � وه�ي الغالبة. وقد 

تستعمل ) يا � إذا مل يلتبس بالنداء املجرد.

املـــنادى



توضيح قطر الندى، للعالمة الشيخ عبد الكريم الّدبان التكريتي 162

وح�ك�م املندوب ح�كم املنادى ، ت�قول: وازي�ُد ) بالض�م � وواعبَد اهلل 

) بالنصب �.

وجي�وز أن تلحق آخر املندوب ألٌف ، تقول: واعمرا ، وارأسا. وهاٌء عند 

الوقف فتقول: واعمراه ، وارأساه. وهذه اهلاء هي هاء السكت. وجيوز ضمها 

تشبيهًا هلا بالضمري ، وجيوز كرها اللتقاء الساكنن.

وتق�ول يف إعراب مثل واعمراه: وا : حرف ن�داء وندبة ، عمراه : منادى 

مندوب مبني عىل ضم مقدر عىل آخره َم�نَ�َع من ظهوره اشتغال املحل بالفتحة 

املناسبة أللف الندبة ، واهلاء للسكت .
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احلـال

احل�ال من األس�امء املنصوبة ، وهو)��: » وصٌف فضل�ٌة يبّن هيئَة صاحبه 

عند وقوع الفعل «.

، كاس�م الفاعل واسم املفعول والصفة املشبهة.  واملراُد بالوصِف: املشتقُّ

تق�ول: ج�اَء خالد راكبًا ، وخ�رَج زيد مغمومًا ، وأقبَل أخ�وك َفِرحًا. وما ورد 

من األحوال جامدًا جيب تأويله بمش�تّق مثل: بع�ت القمَح صاعًا بدرهم. أي 

رًا بدرهم. ُمَسعَّ

وامل�راد بالفضلة ما ليس عمدًة ، أي ليس مس�ندًا وال مس�ندًا إليه. وليس 

املراد هبا ما ُيس�تغنى عنه دائاًم. فقد ُيس�تغنى عنها يف مثل: جاء زيد راكبًا ، وقد 

ال يستغنى عنها يف مثل: ما جاء زيد إال راكبًا.

واحل�ال يف قولك: جاء الرجل راكب�ًا ، يبن هيئة الرجل عند جميِئه. لذلك 

قالوا: إنَّ احلال يقع يف جواب كيف.

ويش�رتط يف احلال التنكري كاألمثلة الس�ابقة. وما ورد معرفًة جيب تأويله 

مثل: اجتهد وحَدك ، أي منفردًا ، ومثل: ادخلوا األول فاألول ، أي مرّتبن.

ويشرتط يف صاحب احلال أحُد األمور اآلتية:

�- التعريف ك�: ج�اء خالد ضاحكًا .

)�� احلال ُتذكر  وتؤنث، تقول: هذا حال وهذه حال . 

احلـــال
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�- أو التخصي�ص بوصف مثل: جاء رج�اٌل غرباُء مرعن. أو بإضافة 
مثل: حرض َذُوو فاقٍة سائلن. ومنه قوله تعاىل: ﴿   ۈ       ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ﴾ 

]فصلت:�0[. سواء حال من أربعة لتخصصها باإلضاف�ِة.

�- أو التعمي�م ك�ام يف قوله تعاىل: ﴿ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ ﴾ 
]الش�عراء:�08[. مجل�ة هل�ا من�ذرون يف حمل نصب ح�ال من قري�ة ، وهي عامة 

لوقوعها يف ِسياق النفي.

4- أو التأخري، أي تأخري صاحب احلال عن احلال، كام يف قول الشاعر:

لِمّي�َة ُموِحش�ًا طلل )��
��(...................

موِحشًا حال من طلل وهو نكرة.

وق�د ج�رى عىل ألس�نة املعربن أنَّ اجلم�ل بعد النكرات صف�ات ، وبعد 
املع�ارف أح�وال . تق�ول: جاء رجٌل يرك�ض ، وجاء زيٌد يرك�ض. ففي املثال 
األول اجلمل�ة م�ن يركض والفاعل املس�ترت يف حمل رفع صف�ة لرجل. وهي يف 

املثال الثاين يف حمل نصب حال.

ويش�رتط يف اجلمل�ة التي تق�ع حاالً رشوط ، منها أن تك�ون خربية ، وأن 
يربطه�ا بصاحبها رابط ، وهو الضمري يف اجلملة الفعلية كاملثال الس�ابق. ومنه 

قوله تعاىل:   ﴿ ٿ   ٿ  ٹ  ٹ       ﴾  ]يوسف:�6[.

ر.  )�� ملية: جار وجمرور خرب مقدم، موحشًا: حال، طلل: مبتدأ مؤخَّ
)�� البيت لكثري ]عزة[، انظر: معالم االهتدا ص �6-�6. ع 
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��ا اجلملة االس�مية فالرابط إّم�ا الضمري وحده مثل: ج�اء زيد َيُدُه عىل  أمَّ

رأسه ، أو الواو وحده مثل: جاء زيٌد واملطُر نازٌل ، أو الواو والضمري معًا مثل: 

جاء زيد وهو غضباُن.

  

احلـــال
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التمييز

 ٌ التميي�ز م�ن منصوبات األس�امء ، وهو: » اس�م فضلة نك�رة جامد مَفرِّ

للمبهم من الذوات أو النَِسب «.

فهو اسم ، وال يكون مجلة أو شبه مجلة ، وهو فضلة يصح االستغناء عنه. 

وهو نكرة فا يكون معرفة ، وهو جامد فا يكون مشتقًا ، وهو ُمفرِّ للمبَهم 

من الذوات أو النس�ب. فإذا قلت: عندي صاع. فصاع اسم ذات مبهم حيتمل 

أن يكون قمحًا أو شعريًا أو مترًا أو غريها. فإذا قلت: عندي صاٌع مترًا زال ذلك 

االحتامل. ولو قلت: طاب زيٌد أي طاب يشء يف زيد ، حيتمل أن يكون لباس�ًا 

أو طعامًا أو ِعلاًم أو نفسًا. فإذا قلت: طاب زيد نفسًا زال ذلك االحتامل.

والتميي�ز خيالف احل�ال يف أن التمييز جام�د واحلال مش�تق ، وأن التمييز 

يفر املبهم من الذوات أو النسب ، وأن احلال يفر املبهم من اهليئات. ويقول 

أكث�ر النحاة: إنَّ التمييز يوافق احلال يف كونه اس�اًم فضل�ة. ولكني أرى أن هذا 

ا احلال فقد يكون اساًم  الكام ليس عىل إطاقه. فالتمييز ال يكون إال اس�اًم ، أمَّ

ا احلال فقد يصح  وقد يكون مجلة. وأنَّ التمييز فضلة يصح االس�تغناء عنه ، أمَّ

االستغناء عنه وقد ال يصح كام سبق بيانه يف موضوع احلال.

وُيعلم مما سبق أن التمييز قسامن: مفر ملفرد ، ومفر لنسبة.

�ا ما كان لتفسري مفرد فيقع بعد ما يأيت: أمَّ
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األول: املقادير ، وهي املس�احات كجريب نخًا ، والكيل كصاع قمحًا ، 

رًا . والوزن كرطل ُسكَّ

الثـاين: العدد )��. والتمييز املنص�وب بعد العدد هو ما يقع بعد أحد عرش 

إىل تس��عة وتس�عن ك�ام يف قول�ه ت�ع�اىل:  ﴿   ى  ائ  ائ          ﴾  ]يوس�ف:4[، 

وقوله:  ﴿  ڱ      ڱ  ڱ    ﴾  ]ص:��[.

الثالـث: م�ا دلَّ عىل مماثل�ة، كام يف قوله تع�اىل:  ﴿    ی        جئ  حئ       مئ   ﴾ 

]الكهف:�09[.

الرابــع: م�ا دلَّ ع�ىل مغاي�رة مث�ل: إنَّ لن�ا غرَيها إب�ًا . غريها: اس�م إنَّ 

منصوب ، وإبًا:  متييز.

الً عن الفاعل مثل: ﴿   ٿ   ا ما كان لتفس�ري نس�بة فقد يكون حموَّ وأمَّ

ٹ  ٹ   ﴾  ]مريم:4[. األصل: اشتعل شيُب الرأِس. فُجعل املضاف متييزًا 

واملض�اف إلي�ه فاعًا . وقد يكون حم�والً عن املفعول مث�ل:  ﴿ چ  چ   

چ  ﴾  ]القم�ر:��[. األص�ل: فجرنا عيوَن األرض. فُجِع�َل املضاف ت�مييزًا 
واملضاف إليه مف�عوالً. وقد يكون حم�والً عن مضاٍف غرِيمها مثل:  ﴿ ىئ  يئ   

جب  حب ﴾  ]الكهف:�4[. األصل مايل أكثُر من مالَِك. فجعل املبتدأ متييزًا .

وقد يقع كل من احلال والتمييز ال لبيان هيئة وال ذات وال نسبة ، وُيسمى 

)�� سيأيت بحث العدد يف أواخر الكتاب . 

التمــييز
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كل منه�ام ) مؤك�دًا �. ك�ام يف قول�ه تع�اىل:  ﴿ ڻ  ڻ    ﴾  ]النم�ل:�9[، 

وقوله:  ﴿ ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ   ﴾  ]التوبة:�6[.

ويذكر كثري من النحاة أنَّ من متييز العدد متييز ) كم � االس�تفهامية ، فإنَّ�ه 

منصوب مثل: كم كتابًا اشرتيَت ؟ فكم: يف حمل نصب مفعول به مقدم للفعل 

اش�رتيت ، وكتابًا: متييز . وجي�وز جر متييزها إذا دخل عليها حرف جر ، مثل: 

بك�م درهم اش�رتيَت كتابَك. ودرهم: جمرور بمن حمذوف�ة ، والتقدير بكم من 

دره�ٍم. وتق�ول: كم كتابًا عندك؟ ك�م: مبتدأ مبني عىل الس�كون يف حمل رفع. 

كتابًا: متييز . عندك : شبه مجلة يف حم�ل رف�ع خرب.
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االستثناء

االس�تثناء ب�إال أو إح�دى أخواهِت�ا ، ه�و: » إخراُج م�ا كان داخ�ًا لوال 

االستثناء «.

وأدوات االس�تثناء: ) إالّ وغري وس�وى وخا وعدا وحاشا � )��. و)إاّل� 

ا  ا ) غري وس�وى � فهام اس�امن. وأمَّ  ه�ي األصل يف االس�تثناء. وهي حرف. أمَّ
 ) خ�ا وع�دا � فإن س�بقتهام ) م�ا � فهام من األفع�ال املاضية ، وإن مل تس�بقهام 

 ) م�ا � فق�د تكون�ان م�ن األفع�ال ، وق�د تكونان من ح�روف اجل�ر. وكذلك 

) حاشا � بدون ما.

ا ت�ام وهو ما كان املس�تثنى منه  وال�كام الذي يش�تمل عىل االس�تثناء إمَّ

ا موجب وهو ما مل يكن مسبوقًا  ا ناقص وهو بخاف التام. وإمَّ مذكورًا فيه. وإمَّ

ا  بنفي أو هني أو اس�تفهام إنكاري ألن االس�تفهام اإلنكاري بمعنى النفي. وإمَّ

غري موجب وهو بخافه.

والبحث يف حكم املستثنى يتضمن:

)�� االستثناء بإال.

)�� االستثناء بغري وسوى.

)�� االستثناء بخا وعدا وحاشا . وفيام ييل تفصيل ذلك.

)�� َع�دَّ منه�ا بعض النحاة ) ليس وال يكون � واملنصوب بعدمها خرب هلام ال منصوب عىل 
أنه مستثنى. وإن كان مستثنى من حيث املعنى . 

االستثنــاء
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لالستثناء بـ )إال( ثالث حاالت ، وهي:

�- جيب نصب املستثنى إذا كان الكام تامًا موجبًا ، سواء كان االستثناء 

متص�ًا ، وه�و ما كان املس�تثنى فيه بعضًا من املس�تثنى منه. تق�ول: قام القوم 

 إال زي�دًا. ومن�ه قوله تع�اىل:  ﴿  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦڦ  ﴾  ]البقرة:�49[. 

أم كان منقطعًا وهو ما مل يكن املس�تثنى بعضًا من املس�تثنى منه مثل: قام القوم 

إال بعريًا. ومنه قوله تعاىل:  ﴿ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی ﴾  

]احلجر:�0-��[ )��.

�- جيوز نصُب املس�تثنى أو إتباُعه للمس�تثنى منه عىل أنه بدل بعض من 

كل ، وذلك إذا كان الكام تامًا غري موجب مثل: ما جاء القوُم إال عليًا أو عيلٌّ 

) يف النف�ي �، ومث�ل: ال َيُقْم أحٌد إال زيدًا أو زي�ٌد ) يف النهي �. ومثل: هل قام 

أح�ٌد إال زي�ٌد أو زيدًا )يف االس�تفهام�، ومن ذلك قوله تع�اىل: ﴿ ڀ  ڀ  ٺ  

 ٺ  ٺ ﴾  ]النساء:66[ قرأه بعضهم بالرفع وبعضهم بالنصب. وقوله تعاىل:  
بالرف�ع  بعضه�م  ق�رأه  ]ه�ود:�8[  مب  ىب  يب  جت  حت   خت﴾    ﴿

وبعضهم بالنصب.

�- إذا كان الكام ناقصًا وغري موجب وهو ما يس�مى باالس�تثناء املفرغ 

وج�ب أن ُيع�رب املس�تثنى كام لو مل يكن فيه اس�تثناء ، أي إن�ه يكمل النقص. 

)�� هذا مبني عىل قول الكثريين إنَّ إبليس ليس من املائكة . 

قلُت: وانظر - إن ش�ئت - الكام عىل ذلك يف رس�الة املؤلف : » رس�الة في التفسير 
على صورة أسئلة وأجوبة « ص �9-44 . ع
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 تق�ول: م�ا جاء إال زي�ٌد. فزيد فاعل ، كأن�ك قلت: جاء زيد وح�َده . وتقول: 

م�ا رأي�ت إال زيدًا ، فام بعد إال مفعول ب�ه. وتقول: ما أنت إال تاج�ر ، فام ب�عد 

إال خ�رب للمبتدأ. قال تعاىل:  ﴿ ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ﴾  ]آل عمران:�44[. وإال 

يف ذلك أداة حرص ملغاة.

م املس�تثنى عىل املستثنى منه فإن كان الكام موجبًا وجب نصب  وإذا تقدَّ

املس�تثنى ، تق�ول: قام إال زيدًا الق�وم ، و ] إن كان غري موجب فاملختار نصبه، 

تق�ول: [ )�� م�ا قام إال زيدًا الق�وم. وما يل إال أخاك صاح�ب. فالقوم فاعل ، 

وصاحب مبتدأ مؤخر خربه اجلار واملجرور )يل�.

* االستثناء بـ ) غر وسوى (:

حك�م ) غري وس�وى � حكم االس�م الواقع بع�د إالّ. وم�ا بعدمها جمرور 

باإلضاف�ة دائاًم. تقول يف االس�تثناء التام املوجب: قام الق�وُم غرَي زيٍد. بنصب 

غ�ري ع�ىل االس�تثناء ، وزيد مض�اف إليه. وكذل�ك إذا قلت: قام القوم س�وى 

زيد. فس�وى منصوب بفتحة مقدرة عىل أنه مستثنى وزيد مضاف إليه. وتقول 

يف االس�تثناء الت�ام غري املوجب: ما ق�ام القوم غرُي زيٍد أو غ�رَي زيد. وتقول يف 

االس�تثناء الناق�ص غ�ري املوجب: ما قام غ�رُي زيد ، برفع غري ع�ىل أنَّ�ه فاعل ، 

وهكذا تقول يف سوى.

)�� زيادة مني . ع

االستثنــاء
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* االستثناء بـ ) خال وعدا وحاشا (:

�ا خا وعدا فإن سبقتهام ) ما � املصدرية فهام فعان فاعلهام مسترت وما  أمَّ

بعدمها مفعول به ، تقول: قام القوُم ما خا زيدًا أو ما عدا زيدًا . وإن مل تسبقهام 

) ما � جاز أن تكونا فعلن كام لو سبقتهام ) ما �، وجاز أن تكونا حريف جر وما 

ا فعل فاعله مس�ترت  �ا حاش�ا فا تس�بقها ) ما �. وهي إمَّ بعدمها جمرور هبام. وأمَّ

أو حرف جٍر وما بعدها جمرور هبا.
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األمساء اجملرورة

ا بح�رف ج�ر أو باإلضاف�ة أو بالتبعية )��. تق�ول: مررُت  جُيَ�ّر االس�ُم إمَّ

بالتاج�ِر ، وهذا بي�ُت التاجِر ، ومررت بزي�د التاجِر. فالتاجر جم�رور بالباء يف 

اجلمل�ة األوىل ، وباإلضاف�ة يف اجلمل�ة الثاني�ة ، وبالتبعي�ة )عىل أن�ه نعت� يف 

اجلملة الثالثة.

* حروف اجلـر:

- سبعة منها مشرتكة ، أي جتر االسم الظاهر واملضمر ، وهي:

الكري�م:  الق�رآن  ويف  والب�اء�.  وال�ام  ويف  وع�ىل  وع�ن  وإىل   )م�ن 

ے  ۓ  ۓ ﴾  ]املائ�دة:48[،  پ  پ  پ  ﴾ ]األح�زاب:7[، ﴿   ﴿

 ﴿  ى  ائ  ﴾ ]البق�رة:�8[، ﴿ ەئ  ەئ   وئ   وئ ﴾ ]يوس�ف:�9[، 

 ﴾ ڑ   ژ   ژ   ڈ    ﴿ ]التوب�ة:�4[،   ﴾ چ  چ   چ    ﴿

ۉ   ۉ   ۅ    ﴿ ]يون�س:9[،   ﴾ ڃ   ڃ   ڄ    ﴿  ،]�� ]املؤمن��ون: 

]ال�روم:4[،    ﴾ ۉ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  ۋ    ﴿ ]الزخ�رف:�7[،    ﴾  ې 
 ﴿ ہ  ہ      ہ  ھ   ھ ﴾ ]آل عم�ران:��8[،  ﴿ چ  چ  چ  ﴾  ]العل�ق:�[،  

 )�� ي�رى بع�ض النح�اة أن اجل�ر بالتبعية إنام ه�و جر باحل�رف أو باإلضاف�ة، ألن العامل 
يف التاب�ع ه�و العامل يف املتبوع . وه�ذا صحي�ح، ولكنا ال نقول يف مثل: مررت بزيد 
التاج�ر. إن التاج�ر جم�رور بالب�اء التي جرت لفظ زي�د، بل نق�ول: ه�و جمرور ألن�ه 

صفة ملجرور . 

األسمــــاء املجـرورة



توضيح قطر الندى، للعالمة الشيخ عبد الكريم الّدبان التكريتي 17�

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴾ ]اإلنس�ان:6[. ففي هذه اآليات الكريمة ش�واهد عىل 

جر احلروف املذكورة لألسامء الظاهرة واملضمرة.

ـة،  - وسـبعة منهـا ال تدخل إال عى األسـاء الظاهرة ويف حـاالت خاصَّ

وهي:

� وهي ال تر إال األسامء النكرات مثل: ُربَّ رجٍل صالٍح َلِقيُته. )ربَّ

 و)ُم�ذ ومن�ذ� وت�ران الظاهر ال�داّل ع�ىل زمن مثل: م�ا رأيُت�ك م�ذ أو 
منذ يومن.

و)ال�كاف� وه�ي كذل�ك ال ت�ر إال االس�م الظاه�ر مثل: زيد كاألس�د 

وكقوله تعاىل:  ﴿  ٺ  ٿ        ٿٿ    ﴾  ]الشورى:��[.

 و)حت�ى� وه�ي ال تر إال الظاه�ر الدال ع�ىل انتهاء الغاي�ة كقوله تعاىل:  

﴿ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       ﴾ ]القدر:5[.

و)ال�واو والتاء� وال تران إال املقَس�َم به كام يف قوله تعاىل:  ﴿ ۈ  ٴۇ  

�ام:    ۋ   ۋ      ﴾  ]النس�اء:65[. وقول�ه تع�اىل ع�ىل لس�ان ابراهيم عليه السَّ

﴿ ىئ  ىئ  ىئ  ﴾  ]األنبياء:57[ )��.

 )�� بع�ض النح��اة يعّدون من حروف اجلر )خ�ا وع�دا وحاش�ا� وهي تر األس�امء يف 
بعض األح�وال كام ذكرنا يف موض�وع االستثناء. وبعضهم يعّدون لعّل ومتى كذلك. 

واجلر هبام ش�اذ . 
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* اجلر باإلضافــة:

اإلضافة: » ضم اسم إىل آخر عىل وجه خمصوص «. واملجرور هو املضاف 
ا املضاف فيبقى عىل حس�ب موقعه من اإلعراب ، لكن جيب أن حُيَذف  إليه. أمَّ
من�ه ) أل � إن كان مقرتن�ًا هب�ا ، كام جيب حذف تنوين�ه إن كان منونًا ، وحذف 
النون من املثنى ومجع املذكر الس�امل . تقول: فتحُت الباَب أو بابًا ، فإذا أضفَت 
قل�َت: فتحُت ب�اَب الغرفِة مث�ًا. وتقول: ح�رَض الكاتبان أو الكاتب�ون ، فإذا 

أضفَت قلَت: حرض كاتبا املدرسِة أو كاتبو املدرسِة.

�ا لفظية ، وهي م�ا كان املض�اف فيها مش�تقًا واملضاف إليه  واإلضاف�ة إمَّ
ا معنوية وهي بخاف ذلك. معموالً له. وإمَّ

* اإلضافــة املعنويــة:

ُيعَلم مما س�بق أن اإلضاف�ة املعنوية تتحقق إذا مل يكن املضاف مش�تقًا وال 
املض�اف إلي�ه معموالً ل�ه. فإذا انتفى األم�ران معًا أو انتف�ى أحدمها فاإلضافة 

معنوية. فيدخل فيها ما يأيت:

�- مثل: باُب زيٍد ، إذ ليس املضاف مشتقًا وال املضاف إليه معموالً له.

�- مثل: كاتُب املدرس�ِة ، ألنه وإن كان املضاف مشتقًا لكن املضاف إليه 
غري معمول له.

�- َفْت�ُح الب�اِب ، ألن املض�اف غ�ري مش�تق ب�ل ه�و مصدر مض�اف إىل 

مفع�وله.

األسمــــاء املجـرورة
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واإلضافة املعنوية ُس�مّيت بذلك ألهنا تفيد أمرًا معنويًا وهو التعريف إذا 

كان املضاف إليه معرفًة مثل: دار زيٍد. أو التخصيص إذا كان املضاف إليه نكرًة 

مثل: دار تاجٍر.

ا أن تكون عىل معنى )من� إذا كان  وم�ن ناحية أخرى اإلضافة املعنوية إمَّ

املض�اف إليه أصًا للمض�اف ويصح اإلخبار به عنه مث�ل: خاتم فضٍة وثوب 

حريٍر وباب س�اٍج. فالفضة أصل للخاتم واحلرير أصل للثوب والس�اج أصل 

للب�اب. ويص�ح أن تقول: ه�ذا اخلاتم فضٌة وه�ذا الثوب حريٌر وه�ذا الباب 

س�اٌج. فإنَّ اإلخبار عن املوصوف إخب�ار عن صفته . أو تكون عىل معنى )يف� 

إذا كان املضاف إليه ظرفًا للمضاف مثل: مكر الليل وشهيد الدار. أي مكر يف 

الليل وش�هيد يف الدار. أو تكون عىل معنى )الام� يف غري ذلك كاملْلك وغريه 

مث�ل: كت�اب زيٍد وصديق خالٍد وجلام الف�رِس. أي كتاب لزيد وصديق خلالد 

وجلام للفرس.

* اإلضافـة اللفظـية:

ُس�مّيت لفظي�ة ألهن�ا ال تفي�د التعري�َف أو التخصي�َص الَلَذي�ن تفيدمها 

املعنوية. بل اللفظية ال تفيد إال ختفيف اللفظ. فقولك: )هذا فاتُح باٍب� أخف 

من قولك: )هذا فاتٌح بابًا�. وكذا يقال يف معمور الدار وقوي الساعِد. وفاتح 

ومعم�ور وقوي يف األمثلة املذكورة كلها نكرات وإن كانت مضافة إىل معرفة، 

ولذل�ك ص�حَّ أن توَصف هب�ا النكرة كام يف قوله تع�اىل:  ﴿ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ﴾  
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]املائ�دة:95[، وَص�حَّ أن تقع حاالً كام يف قوله تعاىل:  ﴿ ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    

ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ   ﴾  ]احلج:9-8[ )��.

وس�بق أنَّ اإلضاف�ة اللفظي�ة تتحقق يف إضاف�ة املش�تق إىل معموله ، ففي 

األمثل�ة الثاثة املتقدم�ة: فاتح اس�م فاعل وهو مض�اف إىل مفعوله ، ومعمور 

اسم مفعول مضاف إىل نائب فاعله ، وقوّي صفة مشبهة مضافة إىل فاعلها.

وس�بق كذل�ك أن ال يقرتن ب�أل. ف�إذا أردت أن تضيف الب�اب إىل الدار 

قلَت: باب الداِر. وال جيوز أن تقول: الباب الداِر.

ويستثنى من ذلك مخسة مواضع كلها من اإلضافة اللفظية ، وهي:

�- أن يكون املضاف مثنى مثل: هذان الضاربا زيٍد.

�- أن يكون مجَع مذكر ساملًا مثل: هؤالء الضاربو زيٍد.

�- أن يكون املضاف إليه مقرتنًا بأل مثل: هذا الضارُب الرجِل.

4- أن يك�ون املض�اف إلي�ه مضاف�ًا إىل ضمري عائ�د عىل ما في�ه أل مثل: 

مررُت بالرجِل الضارِب غاِمه. وواضح أن اهلاء يف غامه عائد إىل الرجل.

5- أن يكون املضاف إليه مضافًا إىل اس�م مقرتن بأل مثل: جاء الضارُب 

رأِس الرجِل. فالضارب مضاف إىل رأس ورأس مضاف إىل الرجل.

)�� أي معرض�ًا ع�ن احلق تكربًا. بالغ الكعبة: صفة للنكرة )هديًا�، وثاين ِعْطِفِه: حال من 
)َمن� وهو اسم موصول . 

األسمــــاء املجـرورة
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األمساء اليت تعمل عمل أفعاهلا

1- اسم الفعل وعمله:

» ه�و ما ناب عن الفعل يف عمل�ه وداللته عىل احلدث والزمن ، ولكنه ال 
يقبل عامات الفعل وال يتأثر بالعوامل ، فا حمل له من اإلعراب «. واألفعال 

بعضها مبنية وبعضها معربة. أما أسامء األفعال فكلها مبنية.

ا )ُمرَتَل� وهو ما ُوِضَع من أول األمر عىل أنه اس�م فعل  واس�م الفعل إمَّ
ا )منق�ول� وهو ما وضع أوالً لظرف أو جار وجمرور  مث�ل: هيهاَت وَصْه. وإمَّ
ثم نقل إىل اسم فعل. فدوَنك ظرف مكان ، فإذا أردَت به معنى ُخْذ  كان اسم 
فعل مثل: ُدوَنَك الكتاَب. وإليك جار وجمرور ، فإذا أردَت به معنى ابتِعْد كان 

اسَم فعٍل ، مثل: إليك عني يا هذا.

واسم الفعل ِمن حيث داللته ثالثة أنواع ، وهي:

�- اسم فعل أمر مثل: صه بمعنى اسُكْت ، وَمْه بمعنى اكُفْف.

�- اسم فعل ماٍض مثل: هيهاَت بمعنى َبُعَد ، وَشّتاَن بمعنى افرتَق.

�- اسم فعل مضارع مثل: َوْي بمعنى َأعجُب ، وُأفٍّ بمعنى أتضّجُر.

ومن أسامء فعل األمر ما صيغ عىل وزن )َفعاِل� من األفعال الثاثية التامة 
مثل: َحذاِر بمعنى احذْر ، وَنزاِل بمعنى انزل ، وَدراِك بمعنى أدرك.

وَيثُب�ُت الس�م الفعل م�ا يثبت للفع�ل ال�ذي يف معناه. تق�ول يف )صه�: 
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اس�م فعل أمر فاِعله مس�ترت وجوبًا تقديره أنت ، كام تقول يف اس�كت. وتقول 

يف )هيه�اَت� امل�زاُر: امل�زار فاعل هيهات ، ك�ام تقول يف َبُعَد امل�زاُر. وتقول يف 

)ُأٍف�: اسم فعل مضارع فاعله مسترت وجوبًا تقديره أنا ، كام تقول يف أتضّجر. 

وَينص�ُب املفع�وَل به إن كان الذي بمعن�اه متعديًا. تق�ول يف َدراِك زيدًا: دراك 

اس�م فع�ل أمر فاعله مس�ترت تقديره أنت، وزيدًا مفعول به، ك�ام تقول يف أدِرْك 

زي�دًا. وخيتلف عن الفعل يف أن معموله ال يتقدم عليه فا يصح أن تقول:زيدًا 

َدراِك ، كام يصح أن تقول: زيدًا أدرك.

وإذا دلَّ اس�م الفع�ل عىل طلب جاز جزُم املض�ارع يف جوابه تقول: َنزاِل 

نحّدْث�ك. ولك�ن ال جي�وز نصبه مع الفاء ، ف�ا يقال: َن�زاِل فنحدَثك كام جيوز 

ذلك يف الفعل أي يف: انزل فنحدَثك.

2- املصَدر وعمله:

الفع�ل ي�دل ع�ىل احلَ�َدث )�� مع زمن�ه امل�ايض أو احلارض أو املس�تقبل ، 

)�� األرج�ح عند علامء العربية أن املصدر أصل املش�تقات، ولذلك ُس�ّمَي مصدرًا. وهو 
ي�دل عىل احلدث كالفت�ح مثًا. فإن أريد احلدث مع زمن�ه كحدوثه قبل زمن التكلم 
اش�ُتقَّ منه الفعل املايض فقيل )َفَتَح�، وإن ُأريد احلدوث يف احلال أو االستقبال اشتق 
منه املضارع فقيل: ) يفتح �، وإن ُأريد طلُب الفتح اشتق منه األمر فقيل )افَتْح�، وإن 
ُأريد احلدث وفاعله اش�تق منه اس�م الفاعل فقيل )فاتح�، وإن ُأريد احلدث وما وقع 
عليه اش�تق منه اس�م املفعول فقيل )مفتوح�، وإن ُأريد اآللة التي يتحقق بواس�طتها 

احلدث اشتق منه اسم اآللة فقيل )مفتاح� وهكذا.

وتفصيل ذلك يف علم االشتقاق ، وكذلك يف علم الرصف . 

األسمــــاء التي تعمل عمل أفعالها
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أم�ا املصدر فيدل ع�ىل احلدث فق�ط ، كالفتح والزخرفة واإلك�رام واالجتهاد 

واالس�تخراج )��. ويعمل املصدر عمَل فعله ، فمصدر الفعل الازم حيتاج إىل 

الفاع�ل ، ومص�در الفعل املتع�دي حيتاج إىل الفاعل واملفع�ول ، وهكذا. لكن 

الفعل يعمل دائاًم ، أما املصدر فا يعمل إال برشوط ثامنية وهي:

�- صح�ُة حل�وِل أْن والفع�ل أو م�ا والفعل حم�ل املص�در. )ح�لول أن 

والفع�ل إذا كان الزم�ان ماضيًا أو مس�تقبًا�. تق�ول: أعجبني ط�رُدك اللصَّ 

أم�س ، ويعجبن�ي ط�ردك الل�ّص غ�دًا. إذ يص�ح يف اجلمل�ة األوىل أن تقول: 

أعجبن�ي أن طردَت اللص أمس ، ويف اجلمل�ة الثانية: ُيعجُبني أن تطرد اللصَّ 

غدًا . )وحلول ما والفعل إذا كان الزمان حاالً� ، تقول: يعجبني طرُدك اللصَّ 

اآلن  ، إذ يصح أن تقول: يعجبني ما طردت اللص اآلن ،. ويف الق�رآن الكريم:  

برحبه�ا.  أي  ]التوب�ة:�5[   ﴾ ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے    ﴿ 

و ﴿  ژ  ژ  ڑ   ﴾  ]آل عمران:��8[  أي َعنََتكم.

يُبك زيدًا. رًا ، فا يقال: أعجبني رُضَ �- أن ال يكون ُمَصغَّ

�- أن ال يكون ُمْضَمرًا ، فا ُيقال: رضيب زيدًا حسٌن ، وهو خالدًا قبيٌح، 

عىل أن خالدًا مفعول به هلو العائد إىل املصدر.

4- أن ال يك�ون حم�دودًا بالتاء الدال�ة عىل الوحدة ، فا يق�ال: أعجبتني 

رضبتك زيدًا.

)�� األمثل�ة ملصادر الفع�ل الثاثي والرباعي املجردين، وللثاث�ي املزيد بحرف وحرفن 
وثاث�ة . 
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5- أن ال يكون موصوفًا قبل العمل ، فا يقال: أعجبني رضُبك الشديُد 

�رَت الوصف جاز ، تقول: أعجبني رضُبك زيدًا الشديُد. زيدًا. فإن َأخَّ

6- أن ال يعم�ل وه�و حم�ذوف ، ف�إذا قلت: ماَل�َك وزي�دًا ؟ فزيدًا ليس 

مفعوالً ملصدر حمذوف والتقدير: إياك وماَبَسَتك زيدًا. بل هو مفعول معه.

7- أن ال يكون مفصوالً عن معموله بأجنبّي ؛ ألنَّ معموله بمنزلة الصلة 

من املوصول فا ُيفصل بينهام.

8- أن ال يتأخر عن معموله ، فا يقال: أعجبني زيدًا رضُبَك.

* واملصدر العامل له ثالثة استعاالت ، وهي:

ا إىل الفاعل مثل:  األول: أن يك�ون مضاف�ًا وهو أكثر ورودًا. وإضافت�ه إمَّ

يعجبن�ي فهُمك الدرَس ، وطاعُتك الوالدين ، وإكراُمك الضيَف. ويف القرآن 

الكري�م: ﴿ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ﴾  ]البق�رة:��5[، و ﴿ ۅ  ۅ  ۉ  

ا إىل املفعول مثل: وحجُّ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ىى  ﴾ ]النس�اء:��6[. وإمَّ
البيِت من اس�تطاع إليه س�بيًا. فحج مضاف إىل البيت م�ن إضافة املصدر إىل 

مفعوله ، وَمن اسم موصول فاعل. وهذا أقل مما قبله.

 الثـاين: أن يك�ون منّون�ًا ، أي جمردًا م�ن أل واإلضافة. ك�ام يف قوله تعاىل: 

﴿  ے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ﴾ ]البل�د:�4-�5[ أي أن يطع�َم الرجُل 

م هذا يف بحث الفاعل . يتياًم. فالفاعل حمذوف ، ويتياًم مفعول به. وقد تَقدَّ

األسمــــاء التي تعمل عمل أفعالها
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الثالـث: أن يك�ون مقرتن�ًا بأل ، وإعامل�ه يف هذه احلالة ش�اذ ، تقول: زيد 

شديد احلُبِّ أوالَده ، فأوالده مفعول به للمصدر الذي هو احلب.

3- اسم الفاعل وعمله:

املصدر موضوع للداللة عىل احلََدث. واس�م الفاعل مشتّق من املصدر)�� 

للداللة عىل القائم باحلََدث. كجالِس وُمكِرم وجُمَتِهد وُمس�تخِرج، املش�تقة من 

اجللوس واإلكرام واالجتهاد واالستخراج)��.

ـا عـمله : * أمَّ

- فإن�ه يعم�ل عمَل فِعِلِه إن كان مقرتنًا بأل، س�واء كان ماضيًا أم حاالً أم 

مستقبًا. تقول: هذا الفاتُح باَبه أمِس أو اآلن أو غدًا، هذا الفاتح مبتدأ وخرب، 

وبابه مفعول به لفاتح.

- وإن كان جمردًا من أل فإنه ال يعمل إال برشطن:

األول: أن يك�ون للح�ال أو لاس�تقبال. وال يعم�ل إذا كان للاميض، فا 

يقال: ه�ذا فاتح باَبه أمِس .

)�� املش�تقات س�بعة وهي: اسم الفاعل واس�م املفعول والصفة املش�بهة واسم التفضيل 
وأسامء الزمان واملكان واآللة. وال تعمل عمل الفعل إال األربعة األوىل . 

)�� اسم الفاعل من الثاثي عىل وزن فاعل، ومن غريه عىل وزن مضارعه مع إبدال حرف 
املضارعة مياًم مضمومة وكر ما قبل اآلخر. األول مثل كاتب ، والثاين مثل ُمسافِر. 
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الثاين: أن يقع بعد نفي أو استفهام أو يشء حيتاج إىل خرب أو بعد موصوف 
كام يف األمثلة التالية:

�- م�ا كات�ٌب زيٌد رس�الًة . م�ا نافي�ة، كاتب مبتدأ وهو اس�م فاعل، زيد 
فاعل السم الفاعل سّد مسّد اخلرب)��، رسالًة مفعول به. وقد عمل اسم الفاعل 

العتامده عىل النفي.

�- هل كاتٌب زيٌد رس�الًة ؟ هل حرف اس�تفهام، وإع�راب الباقي كام يف 
اجلملة السابقة ، وقد عمل اسم الفاعل العتامده عىل االستفهام.

�- زيد كاتٌب رس�الًة. زي�د كاتب مبتدأ وخرب. واخلرب اس�م فاعل فاعله 
 مس�ترت ، ورس�الًة مفعول به. وقد عمل اس�م الفاعل العتامده عىل يشء حيتاج 

إىل خرب وهو املبتدأ زيد.

4- ه��ذا رج�ٌل كات�ٌب رس�الًة . ه�ذا رجٌل مبت�دأ وخ�رب، وكاتب صفة 
رجل، وهو اسم فاعل فاعله مسترت ورسالة مفعول به. وقد عمل العتامده عىل 

موصوف وهو رجل.

�- ِصَيغ املبالغــة:

» هي ِصَيغ خمصوصة تدل عىل التكثري يف الفعل واملبالغة فيه «.

وتأيت عىل وزن )َفّعال� مثل: َغّفار، و)َفُعول� مثل: َصُبور، و)َفِعيل� مثل: 
َسميع، و)ِمفعال� مثل: ِمطعان، و)َفِعل� مثل: َحِذر.

)�� تقدم يف بحث املبتدأ أن مرفوعه يسّد َمَسّد اخلرب إذا اعتمد عىل يشء مما ذكرناه . 

األسمــــاء التي تعمل عمل أفعالها
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لة عنه. فاس�م  وه�ي م�ن لواحق اس�م الفاع�ل ذي الفع�ل الثاث�ي وحُمَوَّ

، وس�امع  الفاع�ل من األمثلة املذك�ورة: غافِر للفعل َغَفَر، وصابر للفعل َصرَبَ

للفعل َسِمَع، وطاعن للفعل َطَعَن، وحاِذر للفعل َحِذَر.

ومل�ا كان�ت حمّولًة عن اس�م الفاع�ل فهي تعم�ل عمله وبنف�س الرشوط 

املذكورة فيه. تقول: اهلل َغّفاٌر ذنوَب التائبن ، وسميٌع دعاَء املضطرين. وتقول: 

زيٌد ِمعواٌن أصحاَبه ، وَحِذٌر َأعداَءه ، ورَضوٌب خصوَمه.

وأكثر اخلمسة استعامالً َفّعال وفعول وِمفعال.

�- اسم املفعـول وعمـله:

» هو اس�م مش�تق من مصدر الفعل املبني للمجهول)��، للداللة عىل َمن 

وقع عليه الفعل «. ويعمل عمَل فعِلِه املبني للمجهول بنفس الرشوط املذكورة 

يف عمل اسم الفاعل. تقول:

�- م�ا مفتوٌح باُبك. فمفتوح مبتدأ وهو اس�م مفعول، باُبك نائب فاعل 

َسّد َمَسد اخلرب. وقد عمل اسم املفعول العتامده عىل النفي.

�- هل مفتوٌح باُبك؟ هل حرف اس�تفهام. وإعراب الباقي كام يف اجلملة 

السابقة. وقد عمل العتامده عىل االستفهام.

)�� اس�م املفع�ول من الثاث�ي عىل وزن مفعول. ومن غريه كاس�م فاعله م�ع فتح ما قبَل 
اآلخر. فاألول مثل معلوم، والثاين مثل ُمستخَرج . 
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�- أن�ت مفت�وٌح باُبك. أنت مفت�وح مبتدأ وخرب. واخلرب اس�م مفعول ، 

بابك نائب فاعل. وقد عمل العتامده عىل ما حيتاج إىل خرب وهو املبتدأ أنت.

4- أنت رجل مفتوٌح باُبك. أنت رجل مبتدأ وخرب، مفتوح صفة للخرب. 

وقد عمل العتامده عىل املوصوف رجل.

وجي�وز أن يض�اف إىل نائ�ب فاعله، تق�ول: هو مفت�وح الب�اِب ، مهموم 

القلِب.

6- الصفة املشبَّهة وعملها:

» هي الصفة املصوَغة لغري َتفضيل وُتفيد الثبوَت ملوصوفها «.

ف� ) َحَس�ٌن � يف قولك: ) زيٌد حس�ُن وجُهُه � صفة أفادت ثبوت احلس�ن 

لوج�ه زي�د. أما ما يفيد تفضيًا مثل أقوى يف قول�ك: خالد أقوى من زيد فهو 

اسم تفضيل ، وسيأيت بحثه بعد هذا مبارشة.

ر وُتؤنَّث وُتثنى  والصفة املش�بَّهة ُتش�بِه اس�م الفاعل يف أمور منها أهنا ُتذكَّ

وُتَمع كاس�م الفاعل. تقول: َحَس�ن وَحَس�نة وَحَس�نان وَحَس�نتان وَحَسنون 

وَحَس�نات، كام تقول يف اس�م الفاعل: جالس وجالس�ة وجالس�ان وجالستان 

وجالسون وجالسات.

وختالف اسم الفاعل يف أمور أمهها:

األسمــــاء التي تعمل عمل أفعالها
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�- اسم الفاعل يكون من الازم واملتعدي ومن الثاثي وغريه )كام سبق 

يف بحثه�. أما الصفة املشبهة فا تكون إال من الثاثي الازم.

�- اسم الفاعل يدل عىل احلدوث والتجدد. أما الصفة املشبهة فتدل عىل 

الثبوت، فقولك: زيد حسن وجهه، أفاد ثبوت احلسن لوجه زيد.

�- اس�م الفاع�ل من الثاث�ي يكون ع�ىل وزن )فاِعل� دائ�اًم. أما الصفة 

املش�بهة -وإن كان�ت م�ن الثاثي دائ�اًم- فتأيت عىل أوزان ش�تى مثل: َحَس�ن 

وشجاع وظريف وَفِرح وأمحق وغريها.

4- اسم الفاعل جيري عىل حركات وسكنات مضارعه، فضاِرب كيرِضب 

وجُمتِهد كيجتِهد. أما الصفة املشبهة فقد تري عىل وزن املضارع قليًا كَطاِهر. 

ولكن الغالب فيها عدم جرياهنا عليه كام يف األمثلة املذكورة يف الفقرة الثالثة.

5- اس�م الفاعل يكون للاميض واحلارض واملس�تقبل. أما الصفة املش�بهة 

فا تكون إال للحارض الدائم.

6- معمول اس�م الفاعل قد يتقدم عليه مثل: أنت زيدًا ضارٌب. والصفة 

املشبهة ال يتقدم معموهلا املنصوب عليها فا يقال: أنت وجهًا حسن.

7- معمول اس�م الفاعل قد يكون س�ببيًا مثل: زيٌد مطيٌع أباه. وقد يكون 

أجنبيًا مثل: زيٌد ضارٌب خالدًا. أما الصفة املشبهة فا يكون معموهلا إال سببيًا، 

أي اس�اًم متصًا بضمري موصوفها ولو تقديرًا مثل: زيد حسن وجهه أو حسن 

الوجه أو حسن وجهًا أي منه. وأل يف الوجه بدل الضمري.
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8- اس�م الفاع�ل يؤنث بالتاء فقط، تقول: جالس�ة وجمته�دة. أما الصفة 

املش�بهة فق�د تؤن�ث بالتاء مث�ل: َفِرَح�ة، وقد تؤن�ث باأللف املقص�ورة مثل: 

عطشى ، وباأللف املمدودة مثل: عم�ياء.

* معمول الصفة املشبهة له ثالثة أحوال، وهي :

�- إذا كان مضافًا إىل ضمري املوصوف مثل: زيٌد حسٌن وجُهُه فهو مرفوع 

عىل أنه فاعل للصفة املشبهة.

�- إذا كان مقرتنًا بأل مثل: زيٌد حس�ُن الوجِه، فاألفضل جره باإلضافة. 

وجيوز نصبه عىل أنه شبيه باملفعول ب�ه )��.

�- إذا كان نك�رة مث�ل: زيٌد حس�ٌن وجهًا، فهو منصوب ع�ىل أنَّ�ه متييز، 

وهذا هو الراجح. وجيوز اعتباره شبيهًا باملفعول به.

7- اسم التفضيل وعمله:

» ه�و صف�ة دالة عىل املش�اركة وزيادة «. تق�ول: صالح أقوى من س�امل. 

فأقوى اس�م تفضيل دلَّ عىل مش�اركة صالح لس�امل يف القوة، لكن صاحلًا يزيد 

عىل سامل يف هذه الصفة.

* والسم التفضيل أربع حاالت، وهي:

)�� وال جي�وز أن يق�ال هو مفعول به، ألن الصفة املش�بهة ال تكون إال من فعل الزم. وال 
جيوز أن يقال هو متييز ألنه معرفة. وجاز ذلك يف احلالة الثالثة ألنه نكرة . 

األسمــــاء التي تعمل عمل أفعالها
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األوىل: أن يك�ون جم�ردًا من أل واإلضاف�ة وُيذَكر بعده املفض�وُل جمرورًا 

بِم�ن. ويف ه�ذه احلالة يبقى اس�م التفضيل مف�ردًا مذكرًا ولو تغ�رّي ما قبله وما 

بعده. تقول: هذا الرجُل أفضل من غريه. وهذان الرجان أفضل من غريمها، 

وه�ؤالء الرج�ال أفضل من غريه�م. وهذه امل�رأة أفضل من غريه�ا، وهاتان 

. املرأتان أفضل من غريمها، وهؤالء النساء أفضل من غريهنَّ

الثانيـة: أن يك�ون مضاف�ًا إىل نكرة، وه�ذه احلالة كالتي قبلها يبقى اس�م 

التفضي�ل مف�ردًا مذك�رًا. تق�ول: هذا أفض�ُل رج�ٍل، وهذان أفض�ل رُجلن، 

وه�ؤالء أفضُل رج�ال، وهذه أفضُل امرأٍة ، وهاتان أفض�ل امرأتن ، وهؤالِء 

أفضُل نساٍء.

الثالثـة: أن يكون معرف�ًا بأل ، ويف هذه احلالة جي�ب أن ُيطابِق ما قبله وال 

ُيذَكراملفضُل منه، تقول: زيٌد هو األفضُل ، والزيدان مها األفضان ، والزيدون 

ه�م األفضل�ون ، وهنٌد هي الفض�ىل ، واهلندان مها الفضلي�ان ، واهلندات هنَّ 

الفضَليات.

الرابعـة: أن يك�ون مضافًا إىل معرفٍة. ويف ه�ذه احلالة جيوز أن يبقى مفردًا 

مذكرًا ) كام يف احلالتن األوىل والثانية �، وجيوز أن يطابق ما قبله )كام يف احلالة 

الثالثة�. تقول: هنٌد أفضل النساِء أو ُفضىل النساء، والزيدان أفضُل الرجاِل أو 

أفضا الرجال، والزيدوَن أفضُل الرجاِل أو أفاضُل الرجاِل. واهلنداُت أفضُل 

النساِء أو ُفضَلياُت النساِء.
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وورد يف القرآن الكريم:  ﴿ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ﴾  ]البقرة: 

96[ بع�دم املطابق�ة، و  ﴿ ۓ  ڭ    ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ﴾ 

]األنعام:���[ باملطابق�ة .

* عمل اسم التفضيل:

اسم التفضيل ال يصح أن حيل حمله فعل، لذلك ال َينصب مفعوالً )��وال 

يكون فاعله إال ضمريًا مسترتًا. ففي قولك: خالد أفضل من زيد، فاعل أفضل 

ضمري مسترت يعود إىل خالد. وواضح أنه ال يصح أن حَيّل حملَّ أفضل فعٌل. فا 

يقال: خالٌد يفضل من زيد.

وال يرف�ع االس�م الظاهر إال يف مس�ألة يصح أن حيل فيها فعٌل حملَّ اس�ِم 

التفضيل. وهذه املسألة سامها النحاة )مسألة الكحل�)��، وضابط هذه املسألة 

)�� أما قوله تعاىل:  ﴿ ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ﴾  ]األنعام: ��7[ َفَمن اسم 
موصول، وهو مفعول لفعل حمذوف يفره ) أعلم � أي يعلم من يضل عن س�بيله. 

ال مفعوٌل ألعلم . 
)�� ذَكَر الشيخ ياسن احلميص يف حاشيته عىل رشح القطر للعامة أمحد الفاكهي أن بعض 

الفضاء كتب رسالة خاصة يف هذه املسألة . 

قلـُت: للعامة حممد بن إبراهيم املعروف بابن احلنبيل احللبي )ت: �97 ه�� رس�الة 
بعنوان: » كحل العيون النجل في حل مس�ألة الكحل «، قال الحاج خليفة: » رسالة 
مفصلة أولها: نحمدك يا مسبب األسباب «. انظر: كشف الظنون �/687 و �/�474، 
وقد تحرف عنوانها في الموضع األول إلى: حل عيون الفحل. ومنها نسخة مخطوطة 
في س�ت ورقات في مكتبة األوقاف العامة ف�ي بغداد ضمن مجموع )�6097/7. 
 انظ�ر: فه�رس المخطوط�ات العربي�ة ف�ي مكتب�ة األوق�اف العام�ة )�/��40. =

األسمــــاء التي تعمل عمل أفعالها
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ٌل عىل  أن يتقدم نفي بعده اس�ُم جنٍس موصوٌف باس�ِم تفضيٍل بعده اسٌم مفضَّ

نفس�ه باعتباَرين. مثل: ما رأيُت رجًا أحس�َن يف َعينَِه الكحُل منه يف عِن زيٍد. 

فق�د تقدم النف�ي بام. واس�م اجلنس )رجل�، وه�و موصوف باس�م التفضيل 

)أحس�ن�، وبعده الكحل وهو مفّضل عىل نفس�ه، فكأننا قلنا: الكحل أحسن 

من الكحل، لكن باعتبارين، فالكحل باعتباره يف عن زيد أحس�ن من الكحل 

�ٌل عليه من وجه آخر.  ٌل من وج�ه ومفضَّ باعتب�اره يف عِن غرِي زيٍد. فهو مفضَّ

ويف هذه املس�ألة يصح أن حيل الفعل )حيس�ن� حمل اس�م التفضيل )أحس�ن�، 

تقول: ما رأيت رجًا حَيُسُن يف عينه الكحُل كام حيسن يف عن زيد.

فالكح�ل يف اجلملة املذكورة فاعل اس�م التفضيل )أحس�ن� والضمري يف 

عينه يعود إىل املوصوف وهو رجل، والضمري يف منه عائد إىل الكحل.

 وكذل�ك لو تق�دم اس�تفهام أو هني. مثال االس�تفهام: ه�ل رأيت رجًا 

أحس�ُن يف عين�ه الكحل ... إلخ. ومث�ال النهي: ال يكْن أحٌد أح�بَّ اليه اخلرُي 

منه إليك)��.

  

 = وقد نسبت في: مكتبة الجال السيوطي ص �85، ودليل مخطوطات السيوطي 
ص ��4 إلى الس�يوطي !! وطبعت بتحقيق الدكتور حاتم الضامن في بيروت س�نة 

�990م، وبغداد سنة �994م . ع
)�� مل يذك�ر املصن�ف ال يف املتن وال يف ال�رشح الرشوط الازمة لصياغة اس�م التفضيل. 

وهي نفس الرشوط الازمة يف التعجب ، وسيذكُرها هناك. 
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التوابــع

ه�ي مخس�ة: النع�ت والتوكي�د وعط�ف البيان وعط�ف النس�ق والبدل. 

وبعضهم عدها أربعة بجعل العطف شامًا للبيان والنسق.

1- النَّعت)�� :

ٌل باملشتق� يكّمل متبوَعه ببيان صفة من صفاته  » هو تابع مش�تٌق )أو مؤوَّ

أو صفٍة من صفات يشء مرتبط بمتبوعه «.

أم�ا كونه مش�تقًا أو م�ؤوالً به فا بد من ذل�ك . أما غريه م�ن التوابع فق�د 

يكون مشتقًا وقد ال يكون . واملشتق ما دّل عىل حدٍث وصاحبِِه، كاسمي الفاعل 

واملفع�ول وغريمه�ا . تق�ول: ج�اءين رجٌل ع�املٌ  أو حمرتٌم أو ظريٌف. فعامل اس�م 

فاعل، وحمرتم اسم مفعول، وظريف صفة مشبهة. أما املؤول باملشتق فهو كاسم 

اإلش�ارة، وذي بمعنى صاحب، واملنس�وب. تقول: جاءين زيد هذا أي احلارض 

أو املشار إليه، وحرض رجل ذو علم أي صاحب علم، وحرض رجٌل مرصيٌّ أي 

منسوب إىل مرص. ومنه بعض املصادر مثل: قام رجل عدل أي عادل.

والنع�ُت ُيب�ّن صفة من صف�ات متبوِعِه مثل: جاء الرج�ل الكريم )وهو 

النع�ت احلقيق�ي�، أو يب�ّن صفة من صف�ات يشء مرتبط بمتبوع�ه مثل: جاء 

الرج�ُل الكريُم صاحُبه. فالكريم صفة لرجل من حيث اإلعراب، ولكنها من 

حيث املعنى صفٌة لصاحب الرجل: )وهو النعت السببي�.

)�� ويقال الوصف والصفة . 

التـوابـــــــع
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* فائدة النعت :

من فوائد النعت:

)�� ختصي�ص املنع�وت إذا كان نك�رة. فقولك: جاءين رجٌل يش�مل كلَّ 

رجل، وبقولك: جاءين رجٌل تاجٌر صار خاصًا بالتاجر من الرجال.

)�� توضيح املنعوت إذا كان معرفة. فقولك: جاءين زيد، وإن كان معرفة 

لكنه يش�مل كلَّ َمن اس�ُمه زيٌد، وبقول�ك: جاءين زيٌد الش�جاُع قد أوضحت 

أنَّ ال�ذي ج�اءَك ال يش�مل إال من كان ش�جاعًا ممن اس�ُمه زيٌد. لذل�ك قالوا: 

التخصيص ُيَقلُِّل االشرتاَك يف النكرات، والتوضيح يف املعارف.

)�� مدح املنعوت مثل:  ﴿ پ  پ  پ  پ ﴾  ]الفاحتة:�[ .

)�4 ذم املنعوت مثل: أعوُذ باهلل من الشيطان الرجيم.

)�5 توكي�د املنع�وت مثل: نظرُت إىل زي�ٍد نظرًة واحدًة . فإن نظرة اس�م 

م�رة وتدل عىل أهن�ا واح�دة ، َفوْصُفها بواحدة أكدَّ ذل�ك . ومنه قوهلم: مىض 

أم�ِس الدابُِر . فأمِس فاعل مىض وهو مبني عىل الكر يف حم�ل رف�ع ، والدابر 

 صفت�ه مرف�وع بالضمة . فكلمة أم�ِس َتدلُّ عىل أنَّ�ه ق�د َدَبَر. َوَوْصُف�ُه بالدابر 
َد ذلك. َأكَّ

م عىل املنعوت مثل: اللُهمَّ ارَحْم عبَدَك املسكَن. )�6 الرتحُّ
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* أحكام النعت :

ا حقيقّي وهو م�ا كان رافعًا لضمري املنع�وت مثل: جاء الرجُل  النع�ت إمَّ

ا سببّي وهو  العاملُ. فالعاملُ اسم فاعل، فاعله ضمري مسترت يعود إىل الرجل. وإمَّ

ما كان رافعًا السم ظاهر مثل: جاء الرجُل العاملُ أبوه. فالعامل اسم فاعل فاعله 

أبوه. أي أنَّ العامل يف اجلملة األوىل هو نفس الرجل ويف الثانية أبوه.

والنع�ت س�واء كان حقيقيًا أم س�ببيًا ال ب�دَّ أن يتبع منعوت�ه يف واحد من 

أوج�ه اإلعراب)�� )الرفع والنصب واجلر�، ويف واحد من التعريف والتنكري. 

فهذان اثنان من مخس�ة. فإن كان حقيقيًا تبعه أيضًا يف واحد من اإلفراد والتثنية 

واجلم�ع، ويف واحد من التذكري والتأنيث. فهذان اثنان من مخس�ة كذلك. هلذا 

قالوا: إنَّ النعت احلقيقي يتبع منعوته يف أربعة من عرشة.

ا النعت الس�ببي فإنه يتبع منعوته يف اثنن من مخس�ة كام ذكرنا قبل هذا.  أمَّ

ا التذكري والتأنيث فإنه َيتبع مرفوعه. تقول: سافَر الرجُل البائُس أبوُه، وسافَر  أمَّ

ا يف اإلف�راد والتثنية واجلمع فإنه يبق�ى مفردًا، تقول:  الرج�ُل البائس�ُة أّمُه. وأمَّ

ج�اء الرجُل القائ�ُم أبوه ، والرجان القائُم أبوامه�ا ، والرجال القائُم آباؤهم. 

نع�م إذا كان املنع�وت مجعًا جاز يف النعت إفراده وجاز مجعه مجع تكس�ري، فكام 

تقول: جاء الرجاُل القائُم آباؤهم. جيوز أن تقول: جاء الرجال القيام آباؤهم.

ا قول بعض العرب: ) هذا ُجْحُر َضبٍّ َخِرٍب � بجّر خرٍب مع أنه صفة ملرفوع وهو  )��  أمَّ
) ُجح�ر � فاجلواب أنه جم�رور باملجاورة. وأكثر العرب يرفعونه، وحينئذ ال إش�كال 

فيه . 

التـوابـــــــع
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* قْطـُع النعت:

إذا كان املنع�وت معلومًا بدون النعت ج�از يف النعت إتباُع املنعوت رفعًا 
ا  ا برفع�ه عىل أنَّ�ه خرب ملبت�دأ حمذوف، وإمَّ ونصب�ًا وج�رًا، وج�از قطعه عنه، إمَّ
بنصب�ه عىل أنَّ��ه مفعوٌل به لفع�ٍل حمذوف يناس�ب املقام مثل أم�دُح أو أذُم أو 

أرحُم .

مثال ذلك يف املدح:  ﴿  پ  پ  پ  پ  ﴾  ]الفاحتة:�[ بجر لفظ 
رّب عىل اإلتباع للفظ اجلالة، وبرفعه بتقدير: هو ربُّ العاملن، ونصبه بتقدير: 

أمدُح ربَّ العاملن.

ومث�ال ذل�ك يف الذم قولك: مررُت بزيٍد اللئي�م. بجر اللئيم عىل اإلتباع، 
ورفع�ه بتقدي�ر: ه�و اللئي�ُم، ونصب�ِه بتقدي�ر: أُذمُّ اللئي�َم. ومن�ه قول�ه تعاىل:  
﴿ ڱ   ڱ  ڱ  ﴾  ]املسد:4[  ُقِرَئ بالرفع عىل اإلتباع ، وبالنصب 

عىل تقدير: أذمُّ محالَة احلطِب.

2- التوكيد )��:

مل يعّرفه صاحب القطر ال يف املتن وال يف الرشح. وعّرفه بعض النحاة بأنَّ�ه: 
» تاب�ع ُيقَص�د به أنَّ املتبوع عىل ظاهره «. وعّرفه بعضه�م بأنَّ�ه: » التابع الرافُع 
الحتامل الس�هو والَغَلط «. وال�ذي أراه أنَّ التعريف�ن صحيحان، لكن األول 

)��  ويق�ال التأكي�د والتاكي�د باهلمزة ودوهن�ا، وبالواو أفصح، ق�ال تعاىل:  ﴿ گ  گ  
گ   گ  ڳ ﴾  ]النحل: �9[ . 
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تعري�ف للتوكيد املعنوي، والث�اين للتوكيد اللفظي. فقولك: عاَد املس�افرون. 

ظاه�ره أهنم عادوا كله�م، وحيتمل أن يكون العائدون أكثَرهم. فإذا قلَت: عاد 

املس�افرون كلهم زاَل االحت�امل املذكور. هذا يف التوكيد املعن�وي. وإذا قلت: 

ج�اء زيد حيتمل أنَّ�ك س�هوَت وأن الذي جاَء هو خالد مث�ًا. فإذا قلَت: جاَء 

زيٌد زيٌد ارتفع ذاك االحتامل وهذا يف التوكيد اللفظي كام هو ظاهر.

* التوكيد اللفظي:

ه�و إع�ادة اللف�ظ األول بعينه أو بمرادف�ه. فاألول كقول�ك: أنَت باخلري 

حقي�ٌق حقيٌق. والثاين كقولك: أنَت باخلرِي حقي�ٌق جديٌر. وكقولَك: َنَعْم َجرِي، 

فنعم وجري معنامها واحد .

واللفظ�ي يكون بإعادة االس�م كقولك: جاء زيد زي�د، والفعل كقولك: 

أت�ى أتى أخ�وك. واحلرف كقولك: نع�م نعم، وال ال. واجلمل�ة كقولك: جاء 

 زيد جاء زيد. وكثريًا ما تقرتن اجلملة املؤكدة بحرف عطف. كام يف قوله تعاىل:   

﴿ ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴾  ]القيام�ة: �4، �5[، وقول�ه:  ﴿ گ  گ   

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴾ ]التكاثر:4،�[.

وليس من التوكيد ما يف قوله تعاىل: ﴿  ۉ  ې  ې  ې   ې   ى  ى  

ائ  ائ  ەئ  ەئ       ﴾ ]الفج�ر:��،��[  ب�ل الكلمة املك�ررة حال واملعنى: 
 دكًا بع�د دك وصفًابع�د ص�ف. أي مدكوك�ة دكًا بع�د دك ، ومصفوف�ن صفًا 

بع�د صف.

التـوابـــــــع



توضيح قطر الندى، للعالمة الشيخ عبد الكريم الّدبان التكريتي 196

* التوكيد املعنوي:

ويكون بألفاظ خاصة، منها:

)النفس والعـن( برشط اتصاهلام بضمري املتبوع. تقول: حرض زيٌد نفُس�ُه 

أو عينُُه، وحرضت هنٌد َنفُسها أو عينُها. وجيوز أن جيتمعا برشط تقديم النفس 

دَت  عىل العن. تقول: جاء زيد نفُسه عينُه، وحرضت هنٌد نفُسها عينُها. وإذا أكَّ

املثنى أو اجلمع بالنفس أو العن وجب اإلتيان باجلمع )أنفس أو أعن� فتقول: 

حرض الرجان أنفس�هام أو أعينهام ، وحرضت املرأتان أنفس�هام أو أعينهام، كام 

تقول: حرض الرجال أنفسهم أو أعينهم ، والنساء أنفُسهن أو أعينُهن.

)كّل( لغ�ري املف�رد واملثنى وب�رشط أن يكون املتبوع متجّزئ�ًا، وأن يتصل 

بكلٍّ ضمرُي املتبوِع. تقول: اشرتيُت األث�اَث ُكلَّه.

)كال وكلتـا( األُوىل للمثن�ى املذك�ر، والثاني�ة للمثنى املؤن�ث. برشط أن 

يتص�ل بكل منهام ضمرُي املتبوع. ويش�رتط فيهام أيض�ًا أن يصَح حلول الواحد 

حم�ل االثنن، وأن يكون ما ُأس�نَِد إليهام غري خمتلف املعن�ى، لذلك ال يصح أن 

تق�ول: اختص�م الزيدان كامه�ا، ألن اختصم ال َتقع إال ب�ن اثنن فأكثر، وال 

يصح أن تقول: مات زيٌد وعاش خالد كامها، الختاف املس�ندين، أي مات 

وعاش.

وقد سبق يف بحث املثنى إعراب كا وكلتا إذا أضيفتا إىل الضمري.
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)مجيع( وهو مثل كل: تقول: عاد اجليُش مجيعه، ورحلت القبيلة مجيعها.

�ُتُه، ورحلت القبيلة  )عاّمـة( وهي مثل كل ومجيع. تقول: عاد اجليُش عامَّ

عامُتها.

)أمجـع ومجعـاء( وأكدوا هب�ام بعد كل. تق�ول: عاد اجليش كلُّ�ه أج��مع، 

أو كلُّه�م أج�مع�ون، ورح��لت القبيلة كلُّ�ها مج�ع�اُء. قال تعاىل:   ﴿ ېئ  

ېئ  ېئ   ىئ  ﴾  ]احلج�ر:�0[. وجي�وز التوكيد هب�ام بدون كل. ويف 
الق��رآن الكري�م عىل ل�س�ان إبلي��س:  ﴿ ڑ  ڑ ﴾  ]احلجر:�9[ . 

وقال تعاىل:  ﴿ ہ  ہ  ہ  ہ   ﴾  ]احلجر:�4[.

ومنع كثري من النحاة توكيد النكرات، فا يقال: جاء رجٌل نفُسه. وجعلوا 

من الشاذ قول الشاعر:

................................

يا لي�َت عدة حوٍل كلِّ�ه رجُب )��

لك�ن بعضه�م أجاز توكيد م�ا كان منها حمدودًا كقولك: اعتكفُت ش�هرًا 

ُكّلُه. ومثله قول الشاعر املذكور ألن احل�ول حم�دود .

)�� يف األصل: يا ليت حواًل كله رجُب . وأثبت نص الشطر كام يف األصل » رشح القطر« 
ص �96. وقائله جمهول. انظر: معامل االهتدا ص 76 . ع 

التـوابـــــــع
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3- عطف البيان:

العطف رَضبان: عطُف نسٍق وسيأيت، وعطف بيان وهو املقصود هنا.

ٌص جامد غري مؤول «. وعّرفه  عّرف�ُه بعضهم بأنه: » تابٌع موضٌح أو خمصِّ

بعضهم بأنه: » تابٌع ُيْشبُِه الصفَة، لكنه جامد غري مؤول «.  

مثال عطف البيان املوّضح قوُلك: جاَء أبو عبِد اهلل صالٌح. فصالح عطف 

بي�ان لفاعل جاء. ومثاله للتخصي�ص قولك: هذا خاتٌم حديٌد. برفع حديد)�� 

عىل أنه عطف بيان خلاتم.

 وجي�وز أن يكون عط�ف البيان ومتبوعه نكرتن ع�ىل األصح. قال تعاىل:  

﴿ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ﴾  ]النور:�5[. فزيتونة اسم جامد وهو عطف 

بيان لش�جرة. وق�ال تع�اىل:  ﴿  ھ   ھ  ے  ے  ﴾  ]إبراهيم:�6[ فصديد 

عطف بيان ملاء.

وبام أنَّ عطف البيان ُيْش�بُِه النعَت َلِزَم أن يوافق متبوَعه يف إعرابه وتعريفه 

وتنك�ريه وتذكريه وتأنيثه وإف�راده وتثنيته ومجعه. كام تق�ّدم يف النعت احلقيقي 

وهو املتبادر عند اإلطاق.

وكل ما جاز أن يكون عطَف بياٍن جاز أن يكون بدالً. فقولك: ش�اهدُت 

)�� جي�وز يف )حدي�د� الرفع عىل أنه عطف بيان، واجلر باإلضاف�ة، والنصب عىل التمييز. 
تقول: هذا خاتٌم حديٌد ، أو خاتُم حديٍد ، أو خاتٌم حديدًا . 
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عبد اهلل زيدًا، جيوز أن ُتعِرب زيدًا عطف بيان ملفعول شاهد، كام جيوز أن ُتعِربه 

بدالً منه. ومل َيستثنوا من هذه القاعدة إال مسألتن:

األوىل: أن يك�ون التاب�ع مفردًا معربًا واملتبوع من�ادى، مثل: يا أبا عبد اهلل 

حمم�ودًا. فه�ذا عطف بيان للمنادى، وال جيوز أن ُيع�رب بدالً، ألن البدل عىل 

ني�ة تكرار العامل، وألن حممودًا ل�و كان منادى لوجب بناؤه عىل الضم. تقول 

عىل البدلية: يا أبا عبد اهلل حمموُد.

الثانيـة: أن يكون التابع غرَي مقرتٍن ب�أل، ويكون املعطوف عليه مقرتنًا هبا 

وهو جم�رور بإضافة مشتق مقرتن بأل. كام يف قول الشاعر:

ب�رٍش الَب�ك�ريِّ  الت�ارِك  اب�ُن  أن�ا 
��(..............................

فأن�ا مبت�دأ، واب�ن خ�رب ، وهو مض�اف إىل الت�ارك، والت�ارك مضاف إىل 

البكرّي. ومثل هذا جائز كام سبق يف بحث اإلضافة اللفظية من ج�واز إضاف�ة 

املش�تق املقرتن ب�أل إىل معموله املقرتن هبا )�� . ولفظ ب�رش غري مقرتن بأل فهو 

عط�ف بي�ان للبكرّي، ول�و كان بدالً منه لص�ّح أن يقال: أنا اب�ُن التارِك برٍش، 

وهذا غري جائز، ألن فيه إضافة املقرتن بأل إىل اخلايل منها.

)�� البيت للمرار األسدي. انظر: معامل االهتدا ص 77 . ع 
)�� مثل: هذا الضارُب الَرُجِل . 

التـوابـــــــع
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 �- عطف النََسق:

» هو تابع يتوس�ط بينه وبن متبوعه أحُد حروف العطف «. وهي تس�عة: 

)الواو والفاء وثم وحتى وأو وأم وال ولكْن وبل�.

وهي عىل قس�من: قس�م يرّشك املعطوَف مع املعطوف عليه يف اإلعراب 

واحلكم ويش�مل الس�تَة األوىل. وقس�م يرّشك املعطوَف م�ع املعطوف عليه يف 

اإلعراب دون احلكم، ويش�مل الثاثة األخ�رية. تقول: جاء زيد وخالد. ففي 

ه�ذه اجلمل�ة خالد تابع لزي�د يف اإلعراب ومش�رتك معه يف املج�يء. وكذا لو 

استعملت أحد اخلمسة التي بعد الواو)��.

وتق�ول: جاء زيد ال خالد. ففي هذه اجلملة خالد تابع لزيد يف اإلعراب، 

لكن�ه خمال�ف له يف احلكم، أي يف إثبات املجيء لزيد ونفيه عن خالد ، وتقول: 

م�ا جاَء زي�د بل خالد أو لكن خالد. فخالد تابٌع لزيد يف اإلعراب خمالف له يف 

احلكم، أي نفي املجيء عن زيد وإثباتِِه خلالد.

�- )ال�واو� ملطل�ق اجلمع فا ُتفيد ترتيبًا وال تعقيب�ًا. فإذا قلَت: جاء زيد 

وخال�د، أف�اد أهنام اش�رتكا يف املج�يء. وهذا حيتم�ل أهنام جاءا مع�ًا كام حيتمل 

أن يك�ون زي�د جاء قب�ل خالد أو بعده مب�ارشًة أو بعده بم�دة. فيعطف بالواو 

للمصاحبة كام يف قوله تعاىل:  ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ﴾ ]العنكبوت:�5[، 

ويعط��ف الاح���ق عىل الس�اب�ق ك��ام يف ق��وله ت�عاىل:  ﴿ ڦ  ڦ  ڄ  

)�� لكن )أو� تقتيض أحد الشيَئن. وكذلك )أم�. 
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 ڄ   ﴾  ]احلدي�د:�6[. ويعط�ف الس�ابق ع�ىل الاح�ق، ك�ام يف قول�ه تعاىل:  
﴿ ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ   ﴾ ]الشورى:�[.

واستدلَّ القائلون بأنَّ الواو ال تفيد الرتتيب بقوله تعاىل عىل لساِن ُمنكري 

البع�ِث: ﴿ ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ﴾  ]اجلاثي�ة:�4[، ول�و كانت للرتتيب 

لكان اعرتافًا منهم بالبعث بعد املوت. وهم ينكرونه.

�- )الفاء� للرتتيب والتعقيب. فمعنى قولك: جاء زيد فخالد، أنَّ جميء 

خالد حصَل بعد جميء زيد مبارشًة .

والتعقي�ب يف كل يشء بحس�به. فل�ك أن تقول: دخلت الب�رصة فبغداد، 

إذا مل يك�ن بن دخولك البرصة ودخولك بغداد إال املدة الكافية لقطع املس�افة 

بينهام، فلو أقمت يف البرصة أو بن البرصة وبغداد مل يصح استعامل الفاء.

والفاء تفيد التسبَُّب، أي تسبَُّب ما بعدها عام قبلها. ويغلب ذلك يف عطف 

 الُجمل. مثل: س�ها فس�جد، وعثَر فوق�ع. ومنه قوله تع�اىل:  ﴿ ی  ی  جئ
  حئ  مئ ىئ  يئجب  ﴾  ]البق�رة:�7[. وقول�ه تعاىل:  ﴿ ڃ  ڃ    ڃ  چچ﴾ 

]القصص:�5[.

ولدالل�ة الفاء عىل التس�بُّب ربطوا هبا ج�واَب الرشط، تق�ول: َمن زارك 

فَأكِرْمُه. ومواضع ربط جواب الرشط بالفاء تقّدمت يف جوازم املضارع.

 وق�د ختل�و الفاء العاطف�ة للجمل عن معنى التس�بب، ك�ام يف قوله تعاىل:  

التـوابـــــــع
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﴿  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ﴾  
]األعىل:�-5[.

�- )ث�م� للجمع م�ع الرتتيب والرتاخي يف الزم�ان. فمعنى قولك: جاء 

زي�د ثم خالد. أنَّ جميء خالٍد حصل بع�د ميض مدة عىل جميء زيد. قال تعاىل:  

﴿ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ﴾ ]احلج:5[. وتأيت لرتتيب 

األخبار ال لرتتيب الوقوع. تقول: بلغني ما َصنَْعَت اليوم ثم م�ا َص�نَعَت أمِس 

ج ب�ع�ض املفس��رين قوله تعاىل:  ﴿  ٱ  ٻ  ٻ   أعج�ُب. وعىل هذا خ�رَّ

ا قوُله تعاىل:  ﴿ ٴۇ  ۋ  ۋ   ٻ   ٻ  پ  پ  پ  ﴾ ]الزمر:6[، وأمَّ
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   ﴾ ]األعراف:��[. فقيل: إهنا عىل حذف 

ٍر ثم صورناه ثم قلنا للمائكة. مضاف، أي خلقنا أباكم طينًا غرَي مصوَّ

4- )حت�ى� للجمع مع الغاية والتدريج. والغاي�ة آخر اليء، والتدريج 

يعن�ي أن ما قبلها ينقيض ش�يئًا فش�يئًا حتى يبلغ غايته، لذل�ك وجب أن يكون 

املعط�وف هبا بعضًا من املعطوف عليه أو كالبعض من�ه. تقول: قرأت الكتاَب 

حتى آخَر صحيفٍة منه. وقال الشاعر:

................................

��( ألقاه�ا  نعَل�ه  حتَّ�ى  وال�زاَد 

أي ألقى ما ُيثِقُلُه حتى نعَله.

 )�� البي�ت ] ألب�ي [ م�روان النح�وي. انظ�ر: معال�م االهت�دا ص 78، وس�بيل اله�دى 
ص �04. ع 
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و)حتَّى� ال تفيد الرتتيب، فلك أن تقول: حف�ظُت القرآن حتى س���ورَة 

الب�ق�رِة .

5- )أو� ألحد الش�يئن أو األش�ياء. تقول: س�افَر خالد أو زيد. وتقول: 

ذلك القادم خالد أو زيد أو صالح.

ا للتخي�ري أو لإلباح�ة. ويف التخي�ري ال جيوز اجلمع  وه�ي بعد الطل�ب إمَّ

ب�ن ما قبلها وما بعدها، ويف اإلباحة جيوز ذل�ك. مثال التخيري: تزّوج هندًا أو 

أختها. ومثال اإلباحة: تعّلم الفقه أو النحو. وواضح أن اجلمع بن األختن ال 

جيوز بخاف اجلمع بن تعّلم الفقه والنحو.

ا للش�ك من املتكلم، أو التش�كيك للسامع. فإذا قلَت:  وهي بعد اخلرب إمَّ

س�افَر خال�ٌد أو زيٌد، فهي للش�ك إن كنت ال تعلم املس�افَر منه�ام بعينه، وهي 

للتشكيك إن كنَت تعلم املسافر منهام لكنك أردَت اإلهياَم عىل السامع.

و)أو� ُتفيُد التقسيَم أيضًا، كام يف قولك: الكلمة اسم أو فعٌل أو حرف.

6- )أم� لطل�ب التعي�ن إذا َوَقَعْت بعد مهزٍة داخلة عىل أحد املتس�اوَين 

يف ظ�ن املتكلم. تقول لش�خٍص: أزي�ٌد عندَك أم خالٌد ؟ إذا كن�َت واثقًا من أن 

أحدمها عنده. ولكنك ال تعلمه بَِعينه، وهلذا يكون اجلواب بالتعين، وال يصح 

با أو َنَعم.

و)أم� هذه تس�ّمى )معاِدلة�، ألهنا عادلت اهلمزة يف االستفهام هبا، فإنك 

التـوابـــــــع
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أدخل�َت اهلم�زة ع�ىل أح�د املتس�اوين يف ظنك، وأدخل�ت )أم� ع�ىل اآلخر. 

وتسمى أيضًا )متصلة�، ألن ما قبَلها ال ُيغني عام بعدها.

7- )ال� وهي لرد الس�امع عن اخلطأ يف احلكم. وتقع بعد إجياب. تقول: 

ج�اءين زي�ٌد ال خالٌد، َرّدًا عىل من اعتقد أن الذي جاءك هو خالد. أو اعتقد أن 

االثنن جاءا.

8 ، 9- )لك�ن وبل� ومها ُيفيدان ما ُتفيده )ال� من رد الس�امع عن اخلطأ 

يف احلكم، إال أن )لكن وبل� يقعان بعد نفي. تقول: ما جاءين زيٌد لكن خالٌد، 

أو بل خالٌد. ومها - وإن كانا مثَل )ال� يف رد الس�امع عن اخلطأ - إالّ أنَّ )ال� 

�ا )لكن وبل� فيفي�دان نفَي ما َقبلهام  تفي�د إثب�اَت ما قبَلها ونفَي م�ا بعَدها . أمَّ

وإثباَت ما بعَدمها .

وتقع )بل� بعد إجياب َفُتفيد اإلرضاَب، أي رَصَف النظِر عام قبَلها وإثباَت 

ما بعَدها . مثل: جاءين زيٌد بل خالٌد.

�- الَبَدل:

» ه�و تاب�ع مقص�ود باحلكم ب�ا واس�طٍة «. فخ�رج عطف النس�ق ألنَّ�ه 

بواس�طة ح�رف العطف . وخرجت بقية التوابع، ألهن�ا غري مقصودة باحلكم، 

بل ُمَتّمامت له. والبدل ستة )�� أقسام وهي:

)�� عّدها ابن مالك وآخرون أربعة: بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتامل، 
والبدل املباِين. فجعل من املباين بدل اإلرضاب والغلط والنسيان .
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: » وهو ما كان التابُع فيه عَن املتبوع «. مثل: جاءين  �- ب�دُل كلٍّ م�ن كلٍّ
أخوك زيٌد. وسافر اليوَم أبو عبد اهلل خالٌد  )��.

: » وهو ما كان التابع بعض�ًا من املتبوع «. وال بدَّ  �- ب�دل بع�ٍض من كلٍّ
م�ن اتصاله بضمري املتبوع حتقيقًا مثل: أكلت الرغي�َف نصَفه، أو تقديرًا كام يف 
قول�ه تع�اىل:  ﴿ ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ﴾  ]آل عم�ران: 

97[. أي من استطاع منهم. )َمن� بدل من الناس بدل بعض من كل)��.

�- بدل اش�تامل: » وهو ما تكون بينه وبن املتبوع مابسٌة، أي تعلٌق بغري 
الكلي�ة واجلزئية «. تقول: أعجبني زي�ٌد ِعلُمه. ومنه قوله تعاىل: ﴿ڦ  ڦ  
ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ     ﴾ ]البق�رة:��7[ فقت�ال ب�دل اش�تامل من الش�هر احلرام، 

لوقوعه فيه.

4 ، 5 ، 6- بدل اإلرضاب والَغَلط والنسيان:

و)األول� أن يقصد املتكلُم املبَدَل منه ثم يبدو له أن يقصد البدل.

و)الثاين� أن يقصد البدَل ولكن يسبق لسانه إىل املبدل منه.

و)الثالث� أن يقصد املبدل منه، ثم يتبن له فس�اده فيذكر البدل. وينطبق 

عليها قول القائل: تصدقُت بدرهٍم ديناٍر.

)�� جع�ل صاح�ب القط�ر من هذا القس�م قول�ه تع�اىل:  ﴿ ەئ  ەئ   ﴾  ]عبس: �0[. 
والظاهر أهنا من قبيل النعت ُوِصَفت به احلدائق لتكاثفها وكثرة أشجارها .

)�� ق�ال بعضه�م: )َمن� فاعُل حج الذي هو مصدر مضاف إىل فاعله. وهذا فاس�د، ألنه 
يقتيض الوجوب عىل مجيع الناس أن حيج املستطيع منهم. فإن مل حيج أثم الباقون ولو 

كانوا غري مستطيعن .

التـوابـــــــع
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الَعــَدد

هو من حيث التذكرُي والتأنيُث عىل ثاثة أقسام، وهي:

األول: يطابق املعدود تذكريًا وتأنيثًا، وهو: )الواحد واالثنان�.

تق�ول: ه�ذا رج�ل واحد ، وه�ذه امرأة واح�دة. وهذان رج�ان اثنان ، 
وهاتان امرأتان اثنتان.

وكذل�ك م�ا كان عىل وزن )فاعل� من أس�امء العدد فإن�ه يطابق املعدود، 
كالثاين والثانية والثالث والثالثة إىل العارش والعارشة.

الثاين: خيالف املعدود، وهو: )من الثاثة إىل التسعة�.

تقول: اش�رتيت مخسَة كتٍب ، ومخَس جماٍت. قال تعاىل:  ﴿  ائ  ەئ   
ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ﴾ ]احلاقة:7[.

الثالث: له حالتان، وهو العرشة.

- فإهن�ا إن اس�ُتعِمَلت غرَيُمرّكب�ٍة كان�ت خمالفًة للمع�دود، تقول: عندي 
عرشُة كتٍب ، وعرُش جماٍت)��.

- وإن اس�ُتعِمَلت مرّكب�ًة طابَق�ت املعدوَد، تقول: قضي�ُت يف هذا املكان 
مخسَة عرَش يومًا ، ومخَس عرشَة ليلًة.

)�� أم�ا قول�ه تع�اىل:  ﴿ ک  ک  ک  ک  گ  گگ   ﴾  ]األنع�ام: �60[ فه�و ع�ىل 
حذف مضاف، أي له عرش حسناٍت أمثاهُلا .
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* أساء العدد التي عى وزن )فاِعل(:

هلا ثاثة استعامالت، وهي:

�- اإلف�راد، أي التج�رد ع�ن اإلضافة وعن الوصف. تق�ول: واحد ثاٍن 

ثالث، إىل عارش. واملعنى يشء متصف هبذه الصفة.

�- أن يقع بعدها ما اشُتقَّ منها فتضاف اليه. تقول: ثاين اثنن وثالث ثاثٍة 

ورابع أربعٍة. واملعنى واحد من اثنن، وواحد من ثاثة ، وواحد من أربعة. قال 

 تعاىل:  ﴿  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  ﴾  ]املائدة:�7[. وقال: 

﴿ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ﴾ ]التوبة:40[.

�- أن يق�ع بعده�ا ما هو دوهَن�ا، مثل: ثالث اثنن وراب�ع ثاثة وخامس 

ن األول  أربع�ٍة، وهكذا. فيج�وز أن ُيض�اف األول إىل الثاين، كام جي�وز أن ُينوَّ

وُينصَب الثاين عىل أنه مفعول، أي جاعل االثنن ثاثًة، وجاعل الثاثِة أربعًة، 

وجاعل األربعِة مخسًة. ذلك ألنَّ األول اسم فاعل َفيعمل عمله.

- ومما ينبغي أن ُياَحظ هنا أن املعترب يف اجلمع مفرده، تقول: مخسة أسئلة، 

ومخس ش�واعر، ألن مفرد أسئلة وهو سؤال مذكر، وألن مفرد شواعر شاعرة 

وهي مؤنثة.

وإذا ُحِذَف املعدوُد جاز حذُف التاء مما تب فيه )كالثاثة إىل العرشة� مع 

املذكر. قال تعاىل:  ﴿ پ  پ    ڀ ﴾  ]البقرة:��4[، أي وعرشة أي�ام.

العــــــــدد
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* وَيُسن هنا أن نذكر حالة املعدود )أي متييز العدد( فنقول :

)�� الواح�د واالثن�ان صفت�ان للمع�دود. تق�ول: ج�اء رج�ٌل واحد أو 

رجان اثنان ، وعىل املنضدة حمربة واحدة أو حمربتان اثنتان. فاملعدود موصوف 

بالعدد.

)�� الثاثة إىل العرشة يكون املعدود مجعًا جمرورًا باإلضافة. تقول: عندي 

مخسُة كتٍب. ويف هذه الدار مخُس ُغَرٍف.

)�� م�ن أحد عرش إىل تس�عة وتس�عن يكون املعدود مف�ردًا منصوبًا عىل 

أن�ه متييز. تقول: هنا مخس�َة عرَش رجًا، وعىل الرّف ثاث�ون كتابًا. ويف القرآن 

الكريم:  ﴿ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ﴾ ]ص:��[.

)�4 املائ�ة واألل�ف يك�ون املع�دود مف�ردًا جم�رورًا باإلضاف�ة. تقول: يف 

املدرسة مائُة طالٍب، ويف البلدة ألُف سائٍح.
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َموانـُع الَصْرف

س�بق يف بحث عام�ات اإلعراب أن االس�م املمنوع م�ن الرصف، )أي 
م�ن التنوي�ن والكر� جُيَرُّ بالفتحة نياب�ًة عن الكرة. وأّن ه�ذا املنَع يزول إذا 
اقرتن االس�م بأل أو أضيف إىل ما بعَده. والبحث هنا يف بيان أس�باب املنع من 

الرصف.

هذه األس�باب تسعة وهي: وزن الفعل، والرتكيب املزجّي ، والُعْج��َمة، 
والَعَلمي�ة ، والَع�ْدل ، والوصف ، والتأني�ث ، وصيغة منتهى اجلموع ، وزيادة 

ألف ونون يف اآلِخِر. هذا جُممُلهام عّدًا.

�ا التفصيل فنقول:إنَّ املنع من الرصف إما لسبب واحد أو لسَببن: أمَّ

* املمنوع لسبب واحد، وذلك يف حالتن:

األوىل: أن يكون االس�م ع�ىل صيغة ُمنَتهى اجلم�وع، أي يكون مجعًا عىل 
وزن )َمفاِع�َل أو َمفاِعي�َل�، فاألول مثل: مس�اجد ودفات�ر وحدائق)�� تقول: 

دخلُت مساجَد، وكتبُت يف دفاتَر، ونظرت إىل حدائَق.

والثاين مثل: مصابي�ح وقناديل ودنانري. تقول: وضعُت زيتًا يف مصابيَح، 

ونظرُت إىل قناديَل معلَّقٍة، واشرتيت أثاثًا بدنانرَي كثريٍة.

)�� وم�ن ه�ذا ال�وزن: دواّب مج�ع دابة، وحمَاّل مج�ع حمل، ولي�اٍل مجع ليلة، وج�واٍر مجع 
، وطالع�ُت ليايَل كث�ريًة ، وَصِحَب�ت الفتاة  جاري�ة. تق�ول: نظ�رت إىل دوابَّ وحم�الَّ
ج�وارَي كثريات، ومضت الفت�اة مع جواٍر كثريات. جواٍر جم�رور بفتحة مقدرة عىل 

الياء املحذوف�ة .

موانـــع الصرف
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الثانيـة: أن يك�ون منتهيًا بأل�ف تأنيث مقصورة أو مم�دودة. فاألول مثل: 

ُحبىل وَجرحى، والثاين مثل: صحراء وبيداء )��.

* املمنوع لسَببن:

ا العلميُة مع سبٍب آخَر، أو الوصُف مع سبٍب آَخَر. ومها إمَّ

أما العلم فيمنع من الرصف يف األحوال التالية:

�- أن يك�ون يف آخره ألٌف ونون زائدتان مثل: عدنان وقحطان وعثامن. 

تقول: أنا من نسِل عدناَن. والتمثيل لذلك سهل.

�- أن يك�ون مركبًا تركيبًا َمزجّيًا مث�ل: حرضموت وبعلبك. إال إذا كان 

اجلزء الثاين لفظ )َويِه� فإنه ُيبنى عىل الكر مثل: سيبويِه.

�- أن يك�ون مؤنث�ًا بالتاء مثل: فاطم�ة وطلحة. أو بغري الت�اء مثل: ملياء 

وس�عاد ومريم. عىل أن يكون اخلايل من التاء زائدًا عىل ثاثة أحرف، أو ثاثيًا 

متحرك الوس�ط مثل: َس�َقر)��. فإن كان ثاثيًا س�اكن الوسط مثل: هنْد وَدْعد 

جاز رصفه كام جاز منعه من الرصف.

4- أن يكون أعجميًا مثل: إبراهيم وإسامعيل)�� ولندن وباريس. وواضح 

)�� ومنها أشياء وأصدقاء وفقراء .
)�� اسم من أسامء جهنم .

)�� أس�امء األنبي�اء أعجمية إال أربعة، وهم: حممد وصالح وش�عيب وه�ود، عليهم مجيعًا 
صلوات اهلل وسامه .
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من األمثلة أنه يش�رتط أن يكون علاًم يف تلك اللغة، وأن يكون زائدًا عىل ثاثة 

أحرف. وإال فا ُيمنَع من الرصف.

5- أن يكون معدوالً مثل: عمر فإنه معدول عن عامر)��.

6- أن يكون عىل وزن الفعل مثل: أمحد ويثرب وشّمر.

وأما الوصف فهو مانع من الرصف يف األحوال التالية :

�- مع وزن الفعل مثل: أمحر وأمحق وأحسن، برشط أن ال يكون املؤنث 

فيه بالتاء مثل: أرمل فإن مؤنثه أرملٌة، فهذا غري ممنوع من الرصف.

�- مع زيادة األلف والنون مثل: عطش�ان وس�كران. برشط أن ال يكون 

املؤنث منه بالتاء مثل: َصحيان فإنَّ مؤَنثه صحياَنة.

�- م�ع العدل مث�ل: مثنى وثاث فإهنا معدولة ع�ن اثنن اثنن وثاث��ة 

ثاث��ة .

  

)�� وكذلك الظرف )َس�َحر� إذا أريد به س�حر يوم معن، مثل: قرأُت القرآن يوم اجلمعة 
َسَحر. وإال فا يمنع من الرصف. قال تعاىل:  ﴿  ڍ  ڌ    ﴾  ]القمر: �4[ .

موانـــع الصرف
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ب الَتَعجُّ

للتعج�ب تعاب�ري كثرية ُيفه�م التعجب منه�ا بالقرائِن ك�ام يف قوله تعاىل: 
 ﴿ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ﴾ ]البق�رة:�8[، وق�ول 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص : » سبحاَن اهلل! إنَّ املؤمَن ال ينجُس حّيًا وال ميتًا « )��. وقول العرب: 

ه فاِرسًا ! هلل َدرُّ

واملذك�ور يف النحو صيغتان ومها: ما أفعَلُه وَأفِعْل به. تقول: ما أكرَم زيدًا 
 وأك�ِرْم ب�ه! ويف الق�رآن الكري�م:  ﴿ ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ﴾  ]البقرة: �75[. 

و﴿ جب  حب   خب      ﴾  ]مريم:�8[.

- وإعراُب قولِك: )ما أحَسَن زيدًا� :

)م�ا� تعجبي�ة مبتدأ، و)أحَس�ن�: فعٌل ماٍض فاعله مس�ترت يع�ود إىل ما. 
و)زيدًا� مفعول به، واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب.

- وإعراُب )َأْحِسْن بزيٍد� :

)أْحِس�ْن� فع�ل تعج�ب مبني ع�ىل الس�كون، و)الباء� حرف ج�ر زائد. 
و)زيد� فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركُة حرِف اجلر الزائد.

و)م�ا� يف الصيغ�ة األوىل نكرة تامة بمعنى يشء جاز االبتداُء هبا لتضمنها 

)�� أخرجه البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة بلفظ: » سبحان اهلل إن املؤمن ال ينجس « 
]ورقم�ه �79[. وأخ�رج عن ابن عباس )تعليقًا�: » املس�لم ال ينجس حيًا وال ميتًا « 

]ذكر بعد الرقم ��94[.
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معن�ى التعجب، وهو من مجلة مس�ّوغات االبتداء بالنكرة. لذلك قالوا: معنى 

اجلملة يشٌء عظيٌم أْحَس�َن زيدًا، أي صرّيه ذا حس�ٍن، كام يقال: أورق الش�جر 

أي صار ذا ورٍق.

وأصل الصيغة الثانية )أحَسَن زيٌد� أي صار ذا حسن، وملا أرادوا التعجب 

منه حولوا الفعل إىل صيغة َأفِعْل )أي كصيغة فِعل األمر�، واس�تقبحوا التلفظ 

بالفاع�ل بعدها فزادوا عليه الب�اء زيادة الزمة ال كزيادة الباء عىل فاعل )كفى� 

إذ توز زيادته وعدمها تقول: )كفى باملوت واعظًا، وكفى املوت واعظًا�.

- واش�رتطوا أن ال ُيصاغ فعل التعجب وال اس�ُم التفضيل إال مما َتوفََّرت 

فيه ثامنية رشوط:

وه�ي أن يكون: فعًا ثاثيًا تامًا ُمثَبتًا مترصفًا مبنيًا للفاعل قابًا للَتفاُوِت 

ليس الوصف منه عىل وزن )أفعل� )��.

فا يصاغان: من اس�ٍم وال من فعٍل زائٍد عىل ثاثِة أحرف وال جامد وال 

ناق�ص وال مما ال يقبل التفاوَت مثل: ماَت َوَفنَِي. وال من املبني للمجهول وال 

من املنفي وال مما كان الوصُف منه عىل وزن أفعل مثل: أمحر وأمحق.

)�� مم�ا اس�تغربُته أن صاحب القط�ر رمحه اهلل تعاىل ذكر يف املتن س�بعة رشوط، وهي التي 
ذكرناه�ا عدا اش�رتاط الترّصف. ث�م قال يف ال�رشح: وال ُيبنى فعل التعجب واس�م 
التفضيل إال مما اس�تكمل مخسة رشوط، فبالنسبة ملا يف املتن أمهل اشرتاط كون الفعل 
مترصفًا، وبالنس�بة للرشح أمهل كونه مثبتًا وتامًا مع أنه اش�رتطهام يف املتن. وبالنس�بة 
ملا ذكره أكثر النحاة من أن الرشوط ثامنية أمهل ثاثة منها هي الترصف والتامم وكون 

الفعل مثبتًا .

التعجـــب
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- وبعض هذه الرشوط إذا مل يتوفر ال يمكن صوغ تفضيل أو تعجب منه، 

ك�)الفعل اجلامد، والذي ال يقبل التفاوت�.

- وبعضه�ا يمكن البن�اُء منها ك�)الزائد عىل ثاثة أح�رف� مثل: انطلق، 

وك�)الذي وصُفه عىل وزن » أفعل «� مثل: مَحَِر ومَحَِق، فإن الوصف منهام أمحر 

وأمحق.

وللتفضيل أو التعجب من مثل ذلك جيب اإلتياُن بلفٍظ عىل وزن )أفعل� 

مناسب للمعنى، ويؤتى بعده بمصدر الفعل املطلوب منصوبًا عىل التمييز.

تقول يف )التفضيل� : ه�ذا أشدُّ مُحقًا من ذاك، وه�ذا أرسُع انط�اق�ًا م�ن 

أخ�يه .

وتقول يف )التعجب� : ما أشدَّ محَق هذا! وما أرسَع انطاَق زيٍد !
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الَوْقُف

* الوقف عى ما آخره تـاء:

�- الت�اُء األصليُة مثل: صوت وقوت وموت، يوقف عليها بإثبات التاء 

ساكنًة .

�- تاء التأنيث الساكنة مثل: قامت، يوقف عليها كام هي.

�- تاء مجع املؤنث السامل مثل: مسلامت، يوقف عليها بإثبات التاء ساكنة 

عىل األفصح. ومن غري األفصح قلب التاء هاًء ساكنة.

4- ت�اء التأني�ث املتح�رك�ة الاح�ق�ة لألس��امء إن كان م�ا ق�ب�ل الت�اء 

متح��ركًا )�� مثل: ش�جرة ُوِقَف عليها بقل�ب التاء هاًء س�اكنة عىل األفصح. 

ومن غري األفصح الوقُف عليها بإثبات التاء ساكنة.

* الوقف عى االسم املنقوص:

ن�ًا وه�و مرف�وع أو جمرور فالوقف عليه بالس�كون وعدم  �- إذا كان ُمنوَّ

إع�ادة الي�اء املحذوفة. تقول: ه�ذا قاْض، ومررُت بق�اْض، هذا هو األفصح. 

ق�ال تع�اىل:  ﴿  ڃ  ڃ  ڃ    ﴾  ]الرع�د:7[، وق�ال:  ﴿ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   

)�� وم�ن ذلك مثُل: حياة وقن�اة، فاأللف فيهام منقلبة عن حرف علٍة متحرك فيوقف عىل 
مثل ذلك باهلاء. وإن كان ما قبلها متحركًا صحيحًا مثل: بنت وأخت فالوقف عليها 

بالتاء .

الوقـــف
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ا يف حالة النصب  ې﴾  ]الرعد:��[. ومن غري األفصح إثبات الياء ساكنًة. أمَّ
فيج�ب إثبات الياء وإتباعها بألف . تقول: زرُت حم�ام�يًا . قال تعاىل: ﴿ ۆ  

ۆ  ۈ  ۈ   ﴾  ]آل عمران: ��9[.

�- وإن مل يك�ن منون�ًا ففي حالَتي الرف�ِع واجلرِّ جيوز إثبات الياء س�اكنة 

تقول: جاء القايض، وَذهبت إىل النادي. وجيوز حذف الياء وتسكن ما َقبلها. 

قال تعاىل:  ﴿ ک    ک ﴾  ]الرعد:9[، وقال:  ﴿   ى           ائ  ائ   ﴾ 

]غاف�ر:�5[، قرأ اجلمهور بحذف الياء وق�رأ بعضهم بإثباهتا. وإذا كان منصوبًا 

وجب الوقف عليه بإثبات الياء. تقول: ُزرُت املحامي. ودخلُت النادي.

* الوقف عى املنّون وعى ما آخره نون توكيد خفيفة:

يوق�ف ع�ىل )إذن� وعىل مثل: َلنَْس�َفَعْن ، ورأيت زي�دًا باأللف. فتلفظها 

عند الوقف: إذا، َلنْس�َفَعا، رأيت زيدا، ويرى مجاعة ومنهم صاحب القطر أهنا 

تكت�ب باألل�ف أي ك�ام ُيوَقف عليها. ويرى آخ�رون كتابة إذن ومثل َنْس�َفَعْن 

ا مثل: رأيت زيدًا فيكتب باأللف باالتفاق. بالنون. أمَّ

وذكر صاحُب القطر بعض القواعد اإلمائية استطرادًا، منها:

�- كتابة األلف بعد واو اجلامعة، مثل: قالوا، وقولوا، ومل تقولوا.

�- األلف املقصورة يف آخر االسم أو الفعل تكتب عىل صورة ياء إذا زادت 
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الكلمة عىل ثاثة أحرف، فمن أمثلة االسم: فتيا )�� وُملتقى ومستشفى. ومن 

ا الثاثي من األس�امء واألفعال  أمثلة الفعل: أس�دى والتقى واس�تهدى)��. أمَّ

فتكتب ألُفه عىل صورة ياء إن كانت منقلبة عن ياء، االسم مثل: فتى، والفعل 

مث�ل: رمى. وتكَتب عىل ص�ورة ألف إن كانت منقلبة عن واو ، االس�م مثل: 

عص�ا ، والفع�ل مث�ل: دعا. ويع�رف ذلك بالنس�بة إىل األس�امء بالتثنية، تقول 

يف تثني�ة َفت�ى وعصا: فتي�ان وَعَصوان. وبالنس�بة إىل األفعال بإس�نادها إىل تاء 

الفاعل، تقول يف رمى: َرميُت ، ويف دعا: دَعوُت .

  

)�� كذا، وكأن املؤلف - رمحه اهلل - أراد: فتوى . ع
ا  )�� إال إذا كان م�ا قب�ل اآلخ�ر ياء فتكت�ب بألف طويلة مث�ل: الدنيا واس�تحيا وحييا. أمَّ

االسم ) حييى � فيكتب عىل صورة الياء للتفريق بن الفعل واالسم  .

الوقـــف
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همزة الوصل

تكون يف أول الكلمة وُتلَفظ ابتداًء ال يف الوصل.

- وال تقع يف احلروف إالّ يف )أل�.

- وعندهم عرشة أس�امء مهزاهتا للوصل وهي: اس�م واْس�ٌت وابن وابنة 
وابنم وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان وَايمن )يف الَقَس�م �. وكذلك مثنى ما ُيثنَّى 

منها.

أما اجلمع منها فهمزته مهزة قطع. قال تعاىل:  ﴿ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې﴾ 
]النجم:��[، وقال:  ﴿ ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ﴾  ]آل عمران: �6[.

- وتك�ون يف الفع�ل املايض الزائد عىل أربعة أح�رف ويف أمره ومصدره، 
مثل: اجَتَمع واجتِمْع واجتاِمع، واستخرَج واستخِرْج واستخراج.

* حركة مهزة الوصل :

- ُتفَتح مهزة ) َايمن - التي للقسم � ومهزة ) أل �.

- وتضم مهزة أمر الفعل الثاثي إذا كان مضموم العن مثل: ُادُخل.

- وتك�ر مهزة أم�ر الفعل الثاثي املكس�ور العن وك�ذا مفتوحها مثل: 
ارِِضب واِفَتح.

- وكذا تكر مهزات الوصل الباقية .

* * *
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وقد تم ما أردُت إيضاحه بعون اهلل تعاىل.

فأسأله تعاىل أن جيعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به الراغبن.

فاحلمد له، والصاة عىل نبيه وعىل آله وصحبه وسّلم .

  

همــــزة الوصـــل
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مصـادر العناية

- اب�ن القرية والكتاب: مامح س�رية ومس�رية، للدكتور يوس�ف القرضاوي، دار 

الرشوق، القاهرة، ط� )���4 ه� - ��00م�.

- اب�ن هش�ام األنص�اري، آثاره ومذهب�ه النح�وي، للدكتور عيل ف�ودة نيل، نرشته 

جامعة امللك سعود، الرياض )�405 ه� - �985م�.

- إحتاف املستفيد بغرر األسانيد، ملحمد ياسن الفاداين املكي )ت: �4�0ه��، طبع 

يف جاكرتا، ط� )��40ه� - ��98م�.

- اآلث�ار اخلطي�ة يف املكتب�ة القادري�ة، للدكت�ور ع�امد عب�د الس�ام رؤوف، مطبعة 

املعارف، بغداد، ط� )��98 ه� - �978م�.

- إجازة الفوائد بثاث شواهد، أليب حممد الويلتوري، مطبعة البدرية، اهلند.

- إع�ام النباء بتاريخ حلب الش�هباء، ملحمد راغب الطب�اخ احللبي )ت: ��70 

ه���، صححه وعلق عليه حممد كامل، ط�، دار القل�م العريب، حلب )�408ه� 

- �988م�.

- اإلع�ام بم�ن يف تاريخ اهلن�د من األعام، لعبد احلي احلس�ني )ت: ���4 ه��، 

لكنو، اهلند املطبعة الندوية، )���4 ه� - ��99م�.

- األع�ام، خلري الدين الزركيل )ت: ��96 ه���، دار العلم للماين، بريوت، ط 

�0 )��99م�.

- انتخاب العوايل والش�يوخ األخيار من فهارس ش�يخنا اإلمام املسند العطار )ت: 

مصـادر العنايــــــة
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���8 ه��، تأليف عبد الرمحن بن حممد الكزبري )ت: ���6ه��، حتقيق: حممد 

مطيع احلافظ، دار الفكر، دمشق، ط� )�4�4 ه� - �994م�.

 - أوض�ح املس�الك إىل ألفي�ة اب�ن مالك، لعبد اهلل بن يوس�ف بن هش�ام األنصاري 

)ت: �76 ه��، ومعه عدة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك، ملحمد حميي الدين 

عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت، ط  )�4�5ه� - �994م�.

- إيض�اح املكن�ون يف الذيل عىل كش�ف الظنون، إلس�امعيل باش�ا البغ�دادي )ت: 

���9 ه��، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

- تاري�خ علامء دمش�ق يف القرن الرابع عرش ، ملحمد مطي�ع احلافظ ونزار أباظة، دار 

الفكر، دمشق، ط� )�406ه� - �986م�.

- تاريخ لنجة، لكاملة بنت عبد اهلل القاسمي، ط�، ديب )�4�4ه� - ��99م�.

- ترمجة نفيس بخط يدي، ملحمد راغب الطباخ )ت: ��70 ه��، كتبها سنة ��58ه�، 

نسخة مصورة عندي من النسخة املحفوظة عند ولده األستاذ حييى الطباخ.

- تقري�ر حمم�د ب�ن حمم�د األنب�ايب )ت: ���� ه��� عىل حاش�ية الس�جاعي )ت: 

��97ه���، املطبع�ة العلمية، القاه�رة )���0ه��، وهبامش�ه تقرير املؤلف عىل 

حاشية األمري لشذور الذهب.

- هتذي�ب وإغن�اء رشح قطر الندى وبل الصدى، أعده عدنان العظمة، دققه وأغنى 

شواهده وقدم له الدكتور حممد عيل سلطاين، دار العصامء، دمشق، ط� )�4�7ه� 

- �007م�.
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- ثبت مفتي احلنابلة بدمش�ق الش�يخ عبد القادر التغلب�ي )ت: ���5 ه��، ختريج 

تلميذه حممد بن عبد الرمحن الغزي الدمشقي )ت: ��67ه��، اعتنى به حممد بن 

نارص العجمي، دار البشائر اإلسامية، بريوت، ط� )�4�9 ه� - �998م�.

- جام�ع الرشوح واحلوايش، لعب�د اهلل حممد احلبي، املجمع الثقايف، أبو ظبي، ط� 

)�004م�، ط� )�006م�.

- اجلامع الصغري يف النحو، البن هش�ام، حت�: أمحد حممود اهلرميل، مكتبة اخلانجي، 

القاهرة )�400 ه�-��98م�.

- مجال الدين القاس�مي أحد علامء اإلصاح احلديث يف الش�ام، لنزار أباظة، ضمن 

سلس�لة »أعام املس�لمن« برق�م »66«، دار القلم، دمش�ق، ط�، )�4�8ه� - 

�997م�.

- احلافظ الس�خاوي وجهوده يف احلديث وعلومه، للدكتور بدر بن حممد بن حمس�ن 

العامش، مكتبة الرشد، الرياض، ط� )���4 ه� - �000م�.

- خاص�ة األث�ر يف أعي�ان القرن احل�ادي عرش، ملحم�د أمن بن فض�ل اهلل املحبي 

الدمشقي )ت: ���� ه��، مصورة مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.

- ال�درر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، ألمحد بن حجر العس�قاين )ت: �85 ه��، 

حت� : حممد سيد جاد احلق، أم القرى، القاهرة )د. ت�.

- دليل خمطوطات الس�يوطي وأماك�ن وجودها، إعداد حممد بن إبراهيم الش�يباين، 

وأمح�د س�عيد اخلازن�دار، منش�ورات مرك�ز املخطوط�ات وال�رتاث والوثائ�ق، 

الكويت، ط�، )�4�6ه� - �995م�.
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- رسالة يف التفسري عىل صورة أسئلة وأجوبة، لعبد الكريم الدبان )ت: ���4ه��، 

اعتنى هبا عبد احلكيم األنيس، دار البحوث للدراسات اإلسامية وإحياء الرتاث، 

ديب، ط�، )�4�4 ه� - ��00م�.

- روائ�ع املت�ون وبدائع الفنون )نظ�م يف الفرائض واألص�ول والقواعد واملصطلح 

البش�ائر اإلس�امية، ب�ريوت، ط�  والنح�و�، للدكت�ور حاك�م املط�ريي، دار 

)�4�5 ه� - �004م�.

- روح املع�اين يف تفس�ري الق�رآن العظي�م والس�بع املث�اين، ملحم�ود اآلل�ويس )ت: 

��70 ه�� مصورة دار إحياء الرتاث العريب عن طبعة املنريية، ط4 )�405 ه�- 

�985م�.

- زاد املسري يف الفهرست الصغري، للسيوطي، حت�: د. يوسف املرعشيل، دار البشائر 

اإلسامية، بريوت، ط� )�4�8ه� - �007م�.

- سبيل اهلُدى = انظر: رشح قطر الندى .

- س�د األرب م�ن علوم اإلس�ناد واألدب، ملحمد األمري الكب�ري )ت: ����ه��، 

حتقي�ق: حممد ياس�ن الفاداين املك�ي )ت: �4�0ه��، مطبعة حج�ازي )مل يذكر 

املكان�، ط� )د.ت�.

- رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك، حت�: د. حممود مصطفى حاوي، ومعه: الدرة 

املضية يف إعراب شواهد األلفية للمحقق. دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط� 

)�4�6ه� - �996م�.
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- رشح ش�واهد قطر الندى، ملحمد أمن بن حممد صالح بن إس�امعيل، الش�افعي 

البغ�دادي )ت: ���8ه���، خمط�وط مص�ور يف مرك�ز مجع�ة املاج�د للثقاف�ة 

والرتاث بديب .

- رشح قط�ر الن�دى وب�ل الص�دى البن هش�ام، ضبط�ه عىل املخطوط�ة وصححه 

يوسف الشيخ حممد البقاعي، ومعه: بلوغ الغايات يف إعراب الشواهد واآليات، 

لربكات يوسف هبود، دار الفكر، بريوت، ط� )�4�4ه� - �004م�.

- رشح قط�ر الن�دى وب�ل الصدى لعبد اهلل بن يوس�ف ابن هش�ام األنصاري )ت: 

 �76 ه���، ومعه: س�بيل اهل�دى بتحقيق رشح قط�ر الندى، ملحم�د حميي الدين 

عبد احلميد، مصورة دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، عن الطبعة احلادية عرشة 

بمطبعة السعادة بمرص )���8ه� - ��96 م�.

- ش�فاء الص�در بتوضي�ح وإعراب ش�واهد القطر )ك�ذا ومل ترد لفظ�ة: إعراب يف 

مقدم�ة املؤل�ف�، لع�يل بن عبد الرحي�م الع�دوي املالكي )فرغ من�ه يف �0 ربيع 

األول س�نة ����ه���، راجع�ه وضب�ط أبياته الدكت�ور حممد خلي�ل اخلطيب، 

املطبعة املحمودية، القاهرة، ط 5.

- الش�يخ أمحد بن محد الش�يباين: س�رية وتاريخ، للدكتور محد الشيخ أمحد الشيباين، 

)د.ط. ت�.

- الش�يخ حمم�د ن�ور رائ�د التعلي�م يف اإلم�ارات، إلبراهي�م حمم�د بو ملح�ة، ط� 

)��99م�.
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- صحي�ح البخاري )ت: �56 ه���، طبعة: مصطفى البغا، دار ابن كثري، دمش�ق، 

ط5 )�407 ه�-�987م�.

- صحيح مس�لم )ت: ��6 ه���، طبعة: حممد فؤاد عبد الباق�ي، دار إحياء الكتب 

العربية، القاهرة .

- الضوء الامع ألهل القرن التاس�ع، ملحمد بن عبد الرمحن الس�خاوي )ت: �90 

ه��، مصورة دار الكتاب اإلسامي، القاهرة.

- عب�د الغن�ي الدق�ر النحوي الفقي�ه واملؤرخ األدي�ب، إلياد خال�د الطباع، ضمن 

سلس�لة »عل�امء ومفك�رون مع�ارصون« برق�م )���، دار القل�م، دمش�ق، ط� 

)�4�8 ه� - �997م�.

- عجائ�ب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، للج�ربيت )ت: ���7 ه��، ضبطه إبراهيم 

شمس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط�، )�4�7ه� - �997م�.

- عدة السالك = انظر: أوضح املسالك .

- فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة األوقاف العامة يف بغداد، لعبد اهلل اجلبوري، 

مطبعة العاين، بغداد )�974م�.

- فهرسة الشيخ عيل بن خليفة املساكني )ت: ���7 ه��، حتقيق: حممد حمفوظ، دار 

الغرب اإلسامي، بريوت، ط� )��99م�.

- فهرس�ة ما رواه ابن خري اإلش�بييل )ت: 575 ه�� عن شيوخه، حتقيق: فرنسشكه 

قداره زيدين وتلميذه: خليان رباره طرغوه، تصوير دار اآلفاق اجلديدة، بريوت،  

) ��99- �979م�.
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- فيض القدير رشح اجلامع الصغري، ملحمد عبد الرؤوف املناوي )ت: ���0 ه��، 
تصوير دار الفكر، بريوت.

- يف العبور احلضاري لكتاب رشح قطر الندى وبل الصدى البن هشام األنصاري، 
للدكتور حممد عيل أبو محدة، دار عامر، عاّمن، ط� )�4�0ه� - �990م�.

- الق�ول اجلمي�ل بإجازة س�امحة الس�يد إبراهيم بن عم�ر بن عقيل، ملحمد ياس�ن 
الفاداين املكي، طبع يف جاكرتا، )د.ت�.

- كش�ف الظنون عن أس�امي الكتب والفنون، للحاج خليفة: مصطفى بن عبد اهلل 

)ت: �067 ه�� مصورة مؤسسة التاريخ العريب.

- املخطوطات العربية يف املكتبة الوطنية: اجلزائر – تونس، هلال ناجي، عامل الكتب، 

بريوت، ط� )�4�0ه� - �999م�.

- املس�ائل السفرية يف النحو، البن هش�ام، حت�: د. حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، 

ط� )��98م�.

- مسألة احلكمة يف تذكري )قريب� يف قوله تعاىل: )إن رمحة اهلل قريب من املحسنن� 

الب�ن هش�ام، حت��: د. عبد الفت�اح احلموز، دار ع�امر، ع�اّمن، ط� )�405 ه� - 

�985م�.

- مشيخة أيب املواهب احلنبيل: حممد بن عبد الباقي البعيل الدمشقي )ت: ���6ه��، 

حتقيق: حممد مطيع احلافظ، دار الفكر، دمشق، ط� )�4�0ه� - �990م�.

- معامل االهتدا رشح شواهد قطر الندى وبل الصدى، لعثامن بن املكي الزبيدي )فرغ 

منه يف �5 من مجادى اآلخرة س�نة ���� ه���، عني بتصحيحه حممد بدر الدين 

النعساين احللبي، مطبعة السعادة، القاهرة، ط�، )���4ه��.
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- املعجم الشامل للرتاث العريب املطبوع، ملحمد عيسى صاحلية، معهد املخطوطات 

العربية، القاهرة، )�995م�.

- معجم القراءات، للدكتور عبد اللطيف اخلطيب، دار س�عد الدين، دمش�ق، ط� 

)���4ه� - ��00م�.

- مقدمة التفس�ري املس�امة »نزل كرام الضيفان يف س�احة حدائق ال�روح والرحيان«، 

ملحمد األمن بن عبد اهلل األرمي العلوي اهلرري الشافعي، ترجم للمؤلف وقدم 

له تلميذه الدكتور هاش�م حممد عيل بن حسن مهدي، دار طوق النجاة، بريوت، 

ط� )���4ه�-��00م�.

- مكتبة اجلال السيوطي، ألمحد الرشقاوي إقبال، دار املغرب، الرباط )��97 ه� 

- �977م�.

- املنتخ�ب م�ن خمطوطات دار الكت�ب القطرية، إعداد مرك�ز اخلدمات واألبحاث 

الثقافية، عامل الكتب، بريوت، ط� )�407ه� - �986م�.

- املهاج�ر الغري�ب املقهور: الش�يخ عبد الرمح�ن زين العابدين، تأليف أمحد تيس�ري 

كعيد، دار اقرأ، دمشق، ط� )�4�8ه�-�007م�.

- موازن�ة ب�ن حاش�يتي الس�جاعي واألمري ع�ىل رشح القطر واملغني البن هش�ام، 

بح�ث تقدم به إس�امعيل عيل احلامدي يف الدراس�ات العليا يف قس�م اللغة العربية 

بكلي�ة اآلداب باجلامعة املس�تنرصية ببغ�داد )��00-��00م� حمفوظ يف مركز 

مجعة املاجد للثقافة والرتاث بديب.

- نزهة الطرف يف علم الرصف، البن هشام، حت�: د. أمحد عبد املجيد هريري، مكتبة 

الزهراء، القاهرة )�4�0 ه� - �990م�.
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- نزه�ة ري�اض اإلجازة املس�تطابة بذكر مناقب املش�ايخ أه�ل الرواي�ة واإلصابة، 

لعب�د اخلالق بن عيل املزجاج�ي )ت: ���0 ه��، حتقي�ق: مصطفى عبد الكريم 

اخلطي�ب وعبد اهلل حمم�د احلبي اليمني، دار الفكر، ب�ريوت، ط� )�4�5ه� - 

�997م�.

- النفح�ة املس�كية يف الرحلة املكية، لعبد اهلل بن حس�ن الس�ويدي البغدادي )ت: 

��74 ه���، حتقيق: د. عامد عبد الس�ام رؤوف، املجمع الثقايف، أبو ظبي، ط� 

)�4�4 ه� - ��00م�.

- الن�ور الس�افر عن أخبار الق�رن العارش، لعب�د القادر بن ش�يخ العيدرويس )ت: 

�0�8 ه��، دار الكتب العلمية، بريوت، ط� )�405ه� - �985م�.

مقاالت وبحوث يف جمالت ونرشات:

- أس�تاذنا اإلم�ام الدب�ان والوقت، لعبد احلكي�م األنيس »مقال« منش�ور يف نرشة: 

ص�دى ال�دار، صادرة عن دار البحوث للدراس�ات اإلس�امية وإحي�اء الرتاث 

بديب، السنة الثالثة، العدد )��0 يف ذي القعدة �4�6 ه� - نوفمرب �005م.

- إقام�ة الدلي�ل ع�ىل صح�ة التمثيل وفس�اد التأويل، البن هش�ام، حت�: هاش�م طه 

ش�اش، يف جمل�ة كلي�ة اآلداب )جامعة بغ�داد�، العدد )��6، مطبع�ة املعارف، 

بغداد )د.ت�.

- أن�واع التفس�ري اللغ�وي يف كت�اب رشح قط�ر الن�دى وب�ل الص�دى البن هش�ام 

األنصاري، للدكتور ماهر جاسم حسن األومري، بحث منشور يف جملة »املورد« 

البغدادية، املجلد )���، العدد )��، )�4�7ه� - �006م�.
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- تعريف التصوف واش�تقاق الصوفية، لعبد الكريم بن محادي الدبان )ت: ���4 

ه��، بعناية: عبد احلكيم األنيس، جملة البحوث والدراسات الصوفية، تصدر عن 

املركز العلمي الصويف بالعش�رية املحمدية، القاهرة، العدد الثاين، مجادى اآلخرة 

)�4�7 ه� �، يونيه )�006م�.

- الش�يخ عبد الكريم الدبان، جلامل الدبان »مقال« منش�ور يف جملة الروضة، صادرة 

ع�ن املرك�ز اإلعامي يف األمان�ة العليا لإلفت�اء يف العراق )عدد خاص بمناس�بة 

املولد النبوي� )د. ت�.

- الفك�ر املنهجي يف مؤلفات األس�تاذ الش�يخ عب�د الكريم الدب�ان، للدكتور غانم 

ق�دوري احلم�د، بحث منش�ور يف جمل�ة األمحدية، الع�دد )��7، مج�ادى األوىل 

)�4�5ه�� يونيو )�004م�.

- قراءة يف عنوانات آثار ابن هش�ام األنصاري، بحث للدكتور حممد سامي، منشور 

يف جمل�ة اجلامع�ة اإلس�امية، بغ�داد، الس�نة )��4، الع�دد )��9 )�4�8ه�� - 

�007م�.
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ق الكتب والبحوث اآلتية صدر للمحقِّ

�- العجاب يف بيان األس�باب للحافظ ابن حجر العسقاين: دراسة وحتقيق. 

ط دار ابن اجلوزي، الدمام ط� )�4�7ه�-�997م�، ط � )�006م�.

احِلَاِت َأنَّ  ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ِ الَّ �- الكلامت البينات يف قوله تعاىل: ﴿ َوَبرشِّ

هَلُْم َجنَّاٍت ﴾  للعامة مرعي بن يوسف احلنبيل املقديس: دراسة وحتقيق. يف 

جملة األمحدية، ديب، العدد )�6، )���4ه�-�000م�.

�- الفتح القديس يف آية الكريس لإلمام البقاعي: دراسة وحتقيق. ط دار البحوث 

للدراسات اإلسامية وإحياء الرتاث بديب، )���4ه�-��00م�.

ًة ﴾  4-نظرات فاحصة يف » رس�الة يف تفس�ري قوله تعاىل: ﴿ إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن ُأمَّ

املنسوبة إىل ابن طولون «. يف جملة كلية الدراسات اإلسامية والعربية بديب، 

العدد )��0، )��00م�.

5- أض�واء ع�ىل ظهور علم املناس�بة القرآني�ة. يف جملة األمحدي�ة، ديب ، العدد 

)���، )���4ه�-��00م�.

6- إس�هام اإلم�ام الفريوزآب�ادي يف احلرك�ة العلمي�ة التفس�ريية يف زبي�د. يف 

كت�اب مؤمت�ر )زبيد وصاهتا العلمي�ة بالعامل العريب واإلس�امي� يف اليمن 

)��00م�.

7- القايض عبد الوهاب البغدادي املالكي يف آثار القدماء وامُلْحَدثن: دراس�ة 

وثائقية. ط دار البحوث بديب، )�4�4ه�-��00م�.
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8- ق�ادة األم�ة يف رح�اب الق�رآن. ط دار البحوث ب�ديب، ط�، )�4�4ه�-

��00م�، ط�، )�4�4ه�-��00م�.

9- رس�الة يف التفس�ري عىل صورة أس�ئلة وأجوبة للعامة الش�يخ عبد الكريم 

َبان: تقديم وحتقيق. ط دار البحوث بديب، )�4�4ه�-��00م�. الدَّ

�0- ِم�ْن عب�د الرمحن بن األش�عث إىل عب�د الرمحن بن اجل�وزي: موازنة بن 

الس�يف والكلم�ة. يف كت�اب مؤمتر )مقتضي�ات الدعوة يف ض�وء املعطيات 

املعارصة� يف جامعة الشارقة )��00م�.

��- دي�وان القايض عب�د الوهاب البغ�دادي املالكي: مج�ع وتوثيق وحتقيق. 

ط دار البحوث للدراس�ات اإلس�امية وإحياء ال�رتاث بديب، )�4�5ه�-

�004م�.

ْحَساِن﴾ للعامة  ��- قائد العقيان يف قوله تعاىل: ﴿ إِنَّ اهللَ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ

مرعي بن يوسف احلنبيل املقديس: دراسة وحتقيق.  ومعه:

��- نصيح�ة ال�وزراء للعام�ة مرع�ي ب�ن يوس�ف احلنبيل املق�ديس. ط دار 

البحوث بديب، )�4�6ه�-�005م�.

�4- اإلم�ام الزرك�ي وكتابه الآللئ املنثورة يف األحاديث املش�هورة. يف جملة 

تراثيات، القاهرة ، العدد )�8، )�006م�.

الش�يخ  للعام�ة  الصوفي�ة  واش�تقاق  التص�وف  تعري�ف  يف  رس�الة   -�5 

َبان. يف جملة البحوث والدراس�ات الصوفية، القاهرة ،العدد  عبد الكريم الدَّ

)��، )�006م�.
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�6- جه�ود دار البح�وث يف حتقي�ق ال�رتاث ونرشه . يف كت�اب مؤمتر )حتقيق 

الرتاث العريب� يف جامعة آل البيت يف األردن )�006م�.

ين الس�بكي: دراسة  �7- حتقيق النظر يف حكم البرص املنس�وب إىل برهان الدِّ

وحتقيق. ط دار البشائر اإلسامية، بريوت )�007م�.

�8- َمْن مؤلف كتاب الغاية والتقريب ؟. يف جملة معهد املخطوطات العربية، 

املجلد )��5، العدد )�� و)�� ، القاهرة )�007م�.

�9- كت�ب فضائ�ل بي�ت املق�دس: نظ�رات تقويمي�ة )تاري�خ بي�ت املقدس 

املنس�وب إىل اب�ن اجل�وزي أنموذج�ًا�. يف كت�اب مؤمت�ر )ت�راث القدس�، 

القاهرة، )�008م�. 

�0-نظرات يف مس�ند اإلمام الرفاعي املصنوع. يف جملة آفاق الثقافة والرتاث، 

ديب ، العدد )�60، )�4�9ه�-�008م�. 

��-كتاب الطب النبوي ليس لإلمام الذهبي. يف كتاب مؤمتر )ش�مس الدين 

الذهبي� يف تركامنستان )�009م�.

��- رشوح أرضية لكتاب س�اموي. يف كتاب مؤمتر )املخطوطات الشارحة� 

يف مكتبة االسكندرية )�009م�.

��- الرتاث وإش�كالية النضج واالحرتاق. يف كتاب مؤمتر )مستقبل الرتاث� 

الصادر عن معهد املخطوطات العربية، القاهرة، )���4 ه� - ���0 م�.
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* وصدر عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلري بديب:

ط� )�4�0ه��- ط�)�4�8ه��-�007م�،  يف رمض�ان.  ملسو هيلع هللا ىلص  النب�ي   -�

�009م�.

        وطبعة خاصة عن مراكز األمرية هيا بنت احلس�ن الثقافية اإلس�امية. أّما 

الطبعة األوىل فكانت سنة )��00م� عن دار البحوث.

�- حقوق الطفل يف القرآن. ط�)�4�9ه�-�008م�. 

�- أدب املتعلم تاه املعلِّم يف تارخينا العلمي. ط�)�4�9ه�- �008م�.

4- اإلمام القرايف وتربته يف احلوار مع اآلخر. ط�)�4�9ه�- �008م�.

5- توضيح قطر الندى للعامة األستاذ الشيخ عبد الكريم الدبان التكريتي : 

عناية وتقديم. ط� )�4�9ه�- �008م�، ط� )���4ه�- ���0م�.

6- التوقيع عن اهلل ورسوله . ط�)�4�0ه�- �009م�.

7- موعظة احلبيب وحتفة اخلطيب )من خطب النبي ملسو هيلع هللا ىلص واخللفاء الراش�دين� 

للعام�ة عيّل الق�اري )ت: �0�4ه��: دراس�ة وحتقي�ق. ط�)�4�0ه�- 

�009م�.

8- العناية بطاب العلم عند علامء املسلمن. ط� )�4�0ه� - �009م�.

9- قادة األمة يف رمضان. ط� )���4ه�- �0�0م�.

�0- رعاي�ة األرسة املس�لمة لألبن�اء: ش�واهد تطبيقي�ة م�ن تاري�خ األم�ة. 

ط�)���4ه�- �0�0 م�.
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* عرش رس�ائل يف التفس�ري وعلوم القرآن لإلمام جال الدين الس�يوطي )ت 

��9 ه��، وهي:

��- رياض الطالبن يف رشح االستعاذة والبسملة: دراسة وحتقيق. 

��- األزهار الفائحة يف رشح الفاحتة : دراسة وحتقيق.

��- الكام عىل أول سورة الفتح: دراسة وحتقيق. 

�4- ميزان املعدلة يف شأن البسملة: دراسة وحتقيق.

�5- املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة: دراسة وحتقيق.

�6- اليد البسطى يف تعين الصاة الوسطى: دراسة وحتقيق.

�7- الفوائد البارزة والكامنة يف النعم الظاهرة والباطنة: دراسة وحتقيق.

َر ﴾:  َم ِمْن َذْنبِ�َك َوَما َتَأخَّ �8- املح�رر يف قول�ه تعاىل:﴿ لَِيْغِفَر َل�َك اهللُ َما َتَقدَّ

دراسة وحتقيق.

�9- إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخللع واحلفد: دراسة وحتقيق.

�0- اإلشارات يف شواذ القراءات: دراسة وحتقيق.

 وه�ذه الرس�ائل الع�رش ص�درت يف جملدي�ن، ط�)���4ه�� -�0�0م�، 

ط�)���4ه�-���0م�.

��- األخب�ار املروية يف س�بب وضع العربية للس�يوطي: تقديم وحتقيق. ط� 

)���4ه�-���0م�.
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��- الثغور الباسمة يف مناقب السيدة فاطمة للسيوطي: دراسة وحتقيق. ط� 

)���4 ه� - ���0م�.

��- وداع رمضان لإلمام أيب الفرج بن اجلوزي)ت:597ه�� : حتقيق وتقديم. 

ط� )���4 ه� - ���0م�.

�4- قادة الدر املنثور يف ذكر البعث والنشور لإلمام الشيخ عبد العزيز بن أمحد 

الديريني)��6-688ه��: حتقيق وتعليق.ط�)���4ه�- ���0م�.

�5- نداء إىل اآلباء واألمهات )مطوية�، ط� )���4 ه� - ���0م�.

�6- دليل�ك إىل العمل اليس�ري واألج�ر الكبري )مطوي�ة�، ط� )���4 ه� - 

���0م�.
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